
UMOWA  

Nr BRG –    /2018 

 

W dniu …. kwietnia 2018 roku w Gdańsku pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 

NIP 583-00-11-969(Podatnikiem) - Biurem Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 

Gdańsk, Regon 191840275 (Odbiorca), 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

Panią Edytę Damszel - Turek  - Dyrektor 

a  

 

………………………………………………… pod firmą …………………………………………………………. z siedzibą w ……. 

NIP…………………………………..Regon……………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: zakup oprogramowania typu GIS (licencja pływająca). 
2. Przedmiot umowy obejmuje również opiekę serwisową - wsparcie techniczne świadczone przez 

Wykonawcę w okresie od zawarcia umowy do …………… r.  
- rozwiązywaniu bieżących problemów przy korzystaniu z programu, 

- rozwiązywaniu problemu w przypadku pojawienia się komunikatów o błędach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, 

zostanie dokonane drogą internetową w terminie do ……………… 2018 r. 

4. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji zakupionego 

oprogramowania. 

 

§ 2 

1. Za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

łączne o wartości ……………………… zł. netto plus podatek VAT 23 % tj. ………………… zł, razem 

……………………………….zł. brutto (słownie brutto: …………………………………………………………………..) 

2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze VAT w terminie 14 dni od otrzymania faktury. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu oprogramowania – w wysokości 5% wynagrodzenia netto 

określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za nie udzielenie wsparcia technicznego – w wysokości 3% wynagrodzenia netto liczonego od 

dnia zgłoszenia,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 



2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający zapłaci należne 

odsetki w wysokości 3 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kary umowne mogą być potrącane z 

wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych zawartych 

w niniejszej Umowie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu  cywilnego. 

 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe z  tej umowy  będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Gdańsku.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla 

Zamawiającego oraz w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

 

 


