UMOWA DO-20/20/BM

zawarta w dniu 10.12.2020 r., zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowana przez Prezydenta miasta z upoważnienia, którego
działa Pani Joanna Gajowiec Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej
z siedzibą przy

ul.

Jana

111 Sobieskiego

12, 41-300

Dąbrowa Górnicza,

posiadającym

REGON: 276754676, NIP: 6291522805 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym
a
Sygnity Spółką Akcyjną

z siedzibą w

Warszawie

(02-797) przy ul.

F.

Klimczaka

1,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 58600-05-293, REGON 190407926, z kapitałem zakładowym 22.759.947,00 złotych w całości wpłaconym,
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:
Przemysław Stawiarz - pełnomocnik Wykonawcy
§1
1. Przedmiotem Umowy jest licencja i utrzymanie Podsystemu Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK (dalej:
Oprogramowanie) dedykowanego dla obszaru Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), tj.:
a) dostawa bezterminowej licencji na każdą wersję PSZ.eDOK dystrybuowaną przez Wykonawcę
(Sygnity SA) w 2021 r.,
b) utrzymanie PSZ.eDOK w każdej wersji dostępnej w okresie do 31.12.2021 r.,
2. Licencja, o której mowa w ust. 1 zgodna jest z autorskimi warunkami licencyjnymi Wykonawcy,
zawartymi w Umowie licencyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy".
3. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do jednoczesnego korzystania
z Oprogramowania maksymalnie na 70 stanowiskach komputerowych.

§2
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności
potrzebne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy.

4.

Wykonawca w ramach utrzymania Oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. ł będzie świadczył
następujące usługi:
a) modyfikację i rozwój Oprogramowania z przyczyn zmian aktów legislacyjnych, które zostaną
uchwalone nie później, niż do 30 listopada 2021 r.,
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b) modyfikacje i rozwój Oprogramowania w oparciu o sugestie i propozycje zmian zgłaszane przez
użytkowników, po weryfikacji ich pod względem uniwersalności dla potrzeb urzędów pracy
w okresie do 31.12.2021 r.,
c) w okresach, o których mowa odpowiednio w § 1 ust.l pkt a) i b) dla użytkowników świadczona
jest usługa hot-line - osoby realizujące wsparcie po stronie Wykonawcy dostępne są od godziny 8
do godziny 16 (pn-pt), a zgłoszenia / zapytania można kierować:
- telefonicznie (w dni robocze, w godz. 8-16), pod nr 81 749-55-83,

- pocztą elektroniczną (e-mail - 24h/dobę): hd.edok@svgnitv.pl
- przez portal obsługi klienta (24h/dobę): strona www: https://www.hd.svgnitv.pl
§3

1. Łączna wartość wynagrodzenia należna Wykonawcy za realizację Umowy wynosi 10 520,00 PLN
netto + VAT 23%, czyli łącznie brutto 12 939,60 PLN (słownie brutto: dwanaście tysięcy
dziewięćset trzydzieści dziewięć 60/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane
z wykonaniem Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę
faktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. Jeżeli niewykonanie Umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy
(np. działanie siły wyższej) Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustalą adekwatną formę
realizacji Umowy.
2. Strony Umowy dołożą wszelkich starań zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia, w drodze
bezpośrednich negocjacji, jakichkolwiek nieporozumień i sporów, wynikających z Umowy lub z nią
związanych, a w przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania spory wynikłe z tytułu
realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby powoda.
3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy jest ograniczona do wartości
Umowy.
§5

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§6

Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
z zastrzeżeniem postanowień dotyczących terminu obowiązywania licencji.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
Każdy egzemplarz został podpisany przez Strony i tylko takie egzemplarze mają walor oryginału.
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