UMOWA nr DO-25/BM/19
zawarta w dniu 11.12.2019 r.
ŚWIADCZENIA USŁUGI UDOSTĘPNIANIA Oprogramowania Syriuszstd
zawarta w dniu 11.12.2019 r., zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowana przez Prezydenta miasta z upoważnienia, którego działa
Pani Małgorzata Gradzik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy
ul. Jana III 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 586-00-05-293,
REGON 190407926, z kapitałem zakładowym 22.759.947,00 złotych w całości wpłaconym, zwaną
w dalszej części Umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:
Przemysłem’ Stawiarz - pełnomocnik Wykonawcy
§1
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, usługi (zwanej dalej usługą), polegającej na:
a. zapewnieniu Zamawiającemu dostępu do funkcjonalności Oprogramowania SyriuszStd,
zainstalowanego w środowisku sprzętowo - systemowym Wykonawcy,
b. udostępnieniu Zamawiającemu środowiska sprzętowo-systemowego niezbędnego
do zapewnienia właściwego dostępu do funkcjonalności Oprogramowania Syriuszstd,
c. administrowaniu oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i aplikacyjnym
oraz jego pielęgnowaniu, w tym tworzeniu kopii bezpieczeństwa,
d. zapewnianiu bezpieczeństwa w zakresie incydentów naruszenia bezpieczeństwa przez
nieuprawnionych użytkowników.
2. Szczegółowe warunki, wytyczne i zakres realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte
w załączniku nr 1 oraz nr 2.

§2

[Oświadczenia Wykonawcy i osoby do kontaktów]
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności
potrzebne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, a także, iż przysługują mu prawa
do korzystania z Oprogramowania SyriuszStd w zakresie usług realizowanych na podstawie
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.
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4. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy:
a. ze strony Zamawiającego: Hubert Gola, tel. 32 262 37 39, informatyka@pup-dg.pl
b. ze strony Wykonawcy: Dawid Batko, tel. 504 142 187, saas.syriusz@sygnity.pl
§3
[Odpowiedzialność Wykonawcy]
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na zasadach kodeksu
cywilnego, z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu.
2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków SLA, o których mowa w załączniku
nr 1 z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
nie przekraczające łącznej kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1, w następujących wypadkach:
a. jeżeli reakcja Wykonawcy na zgłoszenie awarii nastąpi później niż w ciągu 2 godzin
od jej zgłoszenia Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde następne rozpoczęte dwie godziny braku reakcji,
b. jeżeli usunięcie przez Wykonawcę awarii systemu nastąpi później niż w ciągu 24 godzin
od jej zgłoszenia Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde następne rozpoczęte 24 godziny do czasu usunięcia
awarii,
c. jeżeli usunięcie przez Wykonawcę awarii systemu nie nastąpi w ciągu 24 godzin
od jej zgłoszenia i jednocześnie w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii Wykonawca
nie odtworzy funkcjonowania Oprogramowania SyriuszStd w trybie lokalnym,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 6 ust. 1 za każde następne rozpoczęte 24 godziny do czasu usunięcia awarii.
3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji
do dwukrotności kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 3.

Umowy jest

ograniczona

4. W wypadku działania siły wyższej, kiedy wykonanie przedmiotu umowy jest utrudnione
lub niemożliwe, np. stan wojny, zamieszki, katastrofy, powodzie, jak również w razie zmiany
zewnętrznych uwarunkowań prawnych świadczonych usług, Wykonawca jest zwolniony
od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy.
§4
[Odpowiedzialność Zamawiającego]
Z uwagi na fakt, że Zamawiający jest wyłącznym dysponentem i podmiotem decydującym
0 zawartości, treści i sposobie korzystania z Oprogramowania Synuszs,d oraz danych w nim
zawartych, ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść, charakter, sposób korzystania
1przetwarzania tych danych, jak również za wszelkie z tym związane ewentualne naruszenia praw
osób trzecich.
§5
[Czas trwania i zasady rozwiązywania Umowy]
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od 01.01.2020 r.
2. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 30.12.2020 r.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, skutkującego na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
4. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 3, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§6

[Wynagrodzenie i fakturowanie]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne
nieprzekraczające kwoty 21 600,00 pin netto, tj. 26 568,00 pin brutto (słownie brutto:
dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w tym:
a) opłata abonamentowa - 21 600,00 pin netto tj. 26 568,00 pin brutto.
b) dodatkowa przestrzeń dyskowa - brak
2. W kwocie brutto określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym podatki i opłaty (w szczególności podatek VAT).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, z dołu na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7

[Postanowienia końcowe]
1. Strony deklarują, że będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii spornych
między nimi, które mogą wyniknąć z wykonywania Umowy lub interpretacji jej postanowień.
2. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych polubownie, a wynikłych na tle realizacji umowy,
właściwy jest Sąd według siedziby powoda.
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności
pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a jej Załącznikami, wiążące dla Stron
są postanowienia niniejszej Umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Każda Strona Umowy jest parafowana przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron. Moc
oryginału mają wyłącznie podpisane i parafowane egzemplarze Umowy.
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