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RPO.IV.KK.2621/148/2020
Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Wzór umowy

Umowa nr …………………………………
Zawarta w dniu …………………….. 2020 roku w Lublinie pomiędzy:
Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45
działającym jako Nabywca,
Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a,
20-704 Lublin, działającą jako „Odbiorca”, reprezentowaną przez:
Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalenę FilipekSobczak,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………..……,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………….………………………………………………………,
łącznie zwanymi „Stronami”.
Niniejsza umowa zawierana jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
obowiązującym w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, przy udzielaniu
zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
§1
Przedmiot Umowy
1.

2.
3.

Przedmiotem Umowy jest usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji
prawnej w trybie on-line o nazwie ………………………………………., , spełniającego
zapisy funkcjonalności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, będącym
załącznikiem nr 1 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usługi opisanej w ust. 1 na
rzecz Zamawiającego.
Zasady licencjonowania systemu określają producenci takiego oprogramowania. Zakres
licencji musi być wystarczający do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z
nich zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zasady licencjonowania, o którym mowa, określa Regulamin on-line stanowiący załącznik
nr 3 do Umowy. Zastrzega się, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy,
a postanowieniami ww. Regulaminu, pierwszeństwo znajdują postanowienia Umowy.
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§2
Warunki realizacji Umowy
1.
2.
3
4.

5.

Miejscem świadczenia usługi stanowiącej przedmiot Umowy jest siedziba
Zamawiającego.
Umowa będzie realizowana od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Rozpoczęcie realizacji usługi opisanej w § 1 ust. 1 rozpocznie się dnia 4.01.2021 r.
Dostarczenie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 3 przez Wykonawcę jest podstawą
do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez jedną z osób wymienionych w ust.
4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, określonego
w ust. 3 po stronie Zamawiającego są ………………………………… ., a po stronie
Wykonawcy są…………
§3
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ………………. PLN
netto (słownie: ………………………………………………..), w tym podatek VAT 23%.
§4
Warunki płatności
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Zapłata za zrealizowanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na konto wskazane na
fakturze Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Faktura VAT będzie wystawiona w następujący sposób:
Dane nabywcy:
Województwo Lubelskie
Ul. Artura Grottgera, 20 20-029 Lublin
NIP 712-290-45-45
Dane odbiorcy:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
Adresem korespondencyjnym, jest adres Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze
Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego
Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu
Umowy stanowi podpisanie przez Strony bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego
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określonego w § 2 ust. 3.
7. Za datę zapłaty wynagrodzenia
bankowego Zamawiającego.

przyjmuje

się

dzień

obciążenia

rachunku

§5
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w uruchomieniu
Przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy brutto,
określonej w § 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2
ust. 3.
2. W wypadku niewykonania Umowy lub odstąpienia od Umowy w trybie Kodeksu
cywilnego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5 % całkowitej wartości brutto Umowy, określonej w § 3.
3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy,
po uprzednim wezwaniu do ich zapłaty w zakreślonym terminie, pod rygorem
potrącenia.
4. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania
przenoszącego wysokość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym
1.

§6
1. Dane osób wyznaczonych do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy,
odpowiedzialnych za koordynację, są przekazywane przez Strony tylko i wyłącznie w
celu wykonania umowy.
2. Strony wzajemnie zobowiązują się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej Umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
§8
Źródła finansowania wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiający ubiega się o współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

……………………………..

……………………………..

Zamawiający

Wykonawca

