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Załącznik nr 2 

UMOWA NR PK.042………..2017 

 

zawarta w dniu ………………….  pomiędzy: 

Gminą i Miastem Stawiszyn  

z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,  

NIP 968 094 37 38 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowaną przez : 

Panią Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn – Anny Manikowskiej 

a  

………………………………………………… 

z siedzibą ………………………………………………… reprezentowaną przez: 

Pana/Panią ……………………………………………….. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

§1 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wdrożenie oraz serwis specjalistycznych 

systemów komputerowych w związku z realizacją projektu Urząd otwarty na rozwój i 

współpracę z przedsiębiorcami, realizowanego w ramach Priorytetu II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

§2 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, wdrożenie oraz serwis specjalistycznych systemów 

komputerowych. Wymagania dotyczące przedmiotów zamówienia zawarte są w szczególnym 

opisie przedmiotu zamówienia, w §3 określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego 

wymaganych właściwości, jednostką miary oraz ilością. 

Kod CPV i  nazwa kodu  

48000000  -  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 
 

§3 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1.   System do obsługi masowych płatności podatków oraz opłat za śmieci + szkolenie 

dla 5 pracowników - 1 szt. licencji. 
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a) Program ma służyć do automatyzacji oraz przyspieszyć proces księgowania należności 

podatkowych oraz opłaty za odpady komunalne w posiadanym systemie KSZOB produkcji 

firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

b) Program ma mieć możliwość: 

 Wczytywania wyciągu elektronicznego (generowanego elektronicznie przez bank). 

 Automatycznego księgowania w posiadanym systemie KSZOB produkcji firmy 

U.I.INFO-SYSTEM z podziałem wpłaconej kwoty na należne raty, wraz z 

wydzieleniem kwot odsetek. 

 Rozpoznawania wirtualnych kont bankowych i automatycznego księgowania wpłat na 

koncie. 

 Pracy nad kilkoma wyciągami przez wiele osób jednocześnie. 

 Sporządzania zestawień oddających obraz dokonanych księgowań za wskazane okresy 

oraz inne zestawienia wpłat, księgowań oraz obrotów. 

 Integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM 

c) System do obsługi masowych płatności podatków oraz opłaty za odpady komunalne 

zdolny do pracy w domenie Windows z kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

2. Program do wysyłania spersonalizowanych wiadomości do podatników w formie 

SMS + szkolenie z obsługi dla 5 pracowników – 1 szt. licencji 

a) Program ma służyć do wysyłania płatnikom podatków i opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wiadomości w formie SMS w sposób automatyczny z informacją 

dotyczącą szczegółowego stanu ich kont w posiadanym systemie KSZOB produkcji firmy 

U.I.INFO-SYSTEM. 

b) Program ma mieć możliwość: 

 Wyboru adresatów powiadomień wg danych z bazy osobowej 

 Definiowania szablonów wiadomości. 

 Redagowania treści powiadomienia. 

 Automatycznego personalizowania wiadomości w oparciu o informacje wymiarowe i 

księgowe. 

 Kontroli wysyłki poprzez wcześniejsze przeglądanie i weryfikację przygotowanych 

wiadomości. 

 Integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM 

d) Program do wysyłania spersonalizowanych wiadomości do podatników w formie SMS 

zdolny do pracy w domenie Windows z kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

3. Program do ewidencji faktur i rozliczania VAT + szkolenie z obsługi dla 5 

pracowników– 1 szt. licencji. 

a) Program ma służyć do wystawiania dokumentów sprzedaży oraz rejestracji dokumentów 

zakupu podlegających ustawie o podatku od towarów i usług. 

b) Program ma mieć możliwość: 

 Wystawiać dokumenty sprzedaży i prowadzić ich rejestr z podsumowaniami. 

 Rejestrować dokumenty zakupu i prowadzić ich rejestr z podsumowaniami. 

 Rejestrować korekty dokumentów zakupu oraz sprzedaży i prowadzić ich rejestr z 

podsumowaniami. 

 Prowadzić bazy kontrahentów. 
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 Prowadzić bazy umów służących do automatycznego cyklicznego wystawiania 

dokumentów sprzedaży. 

 Tworzyć zestawienia oraz deklaracje VAT-7 potrzebne do rozliczenia podatku VAT. 

 Centralizowania podatku VAT oraz tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

 Integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM 

c) Program do ewidencji faktur i rozliczeń VAT zdolny do pracy w domenie Windows z 

kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

4. Program do obsługi wirtualnych kont bankowych + szkolenie z obsługi dla 5 

pracowników – 1 szt. licencji. 

a) Program ma służyć do obsługi kont bankowych przyporządkowanych każdej jednostce 

opodatkowania oraz prowadzić ewidencję i archiwum dla wszystkich wczytanych 

rozksięgowanych wyciągów bankowych zaksięgowanych w posiadanym systemie KSZOB 

produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

b) Program ma mieć możliwość integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy 

U.I.INFO-SYSTEM. 

c) Program obsługi wirtualnych kont bankowych zdolny do pracy w domenie Windows z 

kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

5.  Program do integracji aplikacji rejestru VAT i budżetu – 1 szt. licencji. 

a) Program ma służyć do integracji Rejestru VAT wymienionego w punkcie 3.3. i 

posiadanego programu Księgowości budżetowej produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

b) Program ma mieć możliwość integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy 

U.I.INFO-SYSTEM. 

c) Program do integracji aplikacji Rejestru VAT i budżetu zdolny do pracy w domenie 

Windows z kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

6. Program do naprawy bazy osobowej podatników + szkolenie z obsługi dla 5 

pracowników – 1 szt. licencji. 

Program ma służyć do zarządzania danymi osobowymi zawartymi w bazie osobowej  

produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

a) Program ma mieć możliwość: 

 Dodawania, edytowania, usuwania danych osobowych z posiadanej bazy osobowej 

produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

 Scalania zdublowanych osób występujących w posiadanej bazie osobowej produkcji 

firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

 Rejestracji udostępniania danych osobowych osobom trzecim. 

 Porządkowania i ujednolicania nazw miejscowości, ulic oraz Urzędów Skarbowych 

występujących w posiadanej bazie osobowej produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

b) Program ma mieć możliwość integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy 

U.I.INFO-SYSTEM. 

c) Program do naprawy bazy osobowej podatników zdolny do pracy w domenie Windows z 

kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

7. System ewidencji i wymiaru dzierżaw wraz ze szkoleniami 1 pracownika – 1 szt. 

licencji 
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a) Program ma służyć ewidencjonowaniu umów dzierżaw, najmu i użyczenia oraz rozliczać 

opłaty prowadząc pełną księgowość. 

b) Program ma mieć możliwość: 

 Ewidencji kartoteki umów dzierżaw, najmu i użyczenia poprzez ewidencję działek, 

danych geodezyjnych (powierzchni, danych wieczystoksięgowych itp.), danych 

dotyczących stawek przedmiotu umowy, podatku VAT, oraz dane podatników. 

 Określenia wzorca umowy w systemie. 

 Rejestracji umów w systemie. 

 Wydrukowania umowy z systemy w celu podpisania. 

 Aktywować podpisaną umowę. 

 Zarządzania kartoteką umów dzierżaw, najmu, użyczenia w sposób intuicyjny. 

 Zarządzania kontami płatników przy jednoczesnym rozliczaniu. 

 Korzystania z posiadanej bazy osobowej produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM. 

 Tworzenia zestawień zawartych umów z określonym podmiotem, kończących się w 

danym czasie czy rozwiązanych w danym okresie. 

c) Program ma mieć możliwość integracji z aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy 

U.I.INFO-SYSTEM. 

d) Program do naprawy bazy osobowej podatników zdolny do pracy w domenie Windows z 

kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
 

§4 
 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług: 

1. Dostarczenia zakupionego oprogramowania, instalacji, wdrożenia oraz szkolenia 

pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za pracę z programami, które stanowią 

przedmiot zamówienia na własny koszt. 

2. Udzielenia licencji na zakupione programy na okres …………… liczone od dnia 

podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

3. Dostarczania zaktualizowanych wersji Systemów dostosowanych do obowiązujących 

przepisów prawnych przez okres …………… liczonych od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

4. Instalacji aktualnych wersji oprogramowania, oraz przeszkolenie na stanowisku osób 

obsługujących dany program w zakresie wprowadzonych zmian przez okres…………… 

liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

5. Serwisu i wsparcia merytorycznego wykonywanego w czasie rzeczywistym (on-line) przez 

5 dni roboczych w tygodniu przez okres …………… liczonych od dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

6. Sprawowania nadzoru nad prawidłową pracą Systemów przez okres …………… 

liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

7. Udzielania wyjaśnień w zakresie bieżącej eksploatacji Systemów przez okres …………… 

liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

8. Pomocy w przypadku awarii systemu i konieczności odzyskania informacji z kopii 

archiwalnych wykonywanych przez użytkownika przez okres …………… liczonych od 

dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotów zamówienia. 

Punkt 8 nie dotyczy awarii spowodowanych uszkodzeniami sprzętu komputerowego i 

zanikiem lub wyłączeniem napięcia zasilania, jak również Wykonawca nie bierze na siebie 
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odpowiedzialności za błędy i uszkodzenia bazy powstałe w wyniku zmian w bazie danych lub 

innych zbiorach dokonanych przez osoby nie upoważnione z ramienia Wykonawcy, a także 

za uszkodzenia powstałe na wskutek działania programów innych niż przedmioty 

zamówienia. 

§5 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Bieżącego aktualizowania systemu operacyjnego komputera. 

2. Utrzymania konfiguracji sprzętowej zgodnie ze specyfikacją producenta. 

3. Prowadzenia eksploatacji Systemów zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy. 

4. Natychmiastowego informowania Wykonawcy o wszystkich występujących 

nieprawidłowościach w eksploatacji Systemów. 

5. Ochrony systemu przed ingerencją osób i firm nieupoważnionych przez Wykonawcę. 

6. Systematycznej archiwizacji danych eksploatowanych systemów. 

7. Udostępniania komputerów przedstawicielom wykonawcy w celu aktualizacji, serwisu 

oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia. 
 

§6 
 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe wynikające z niniejszej umowy w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. W przypadku problemów lub awarii dotyczących wadliwego funkcjonowania 

oprogramowania objętego usługą serwisową Wykonawca podejmie działania 

zdiagnozowania sytuacji, usunięcia zgłoszonych problemów oraz przywrócenia normalnej 

pracy oprogramowania. Wyżej wymienione działania mogą mieć postać kontaktu 

telefonicznego, zdalnego dostępu do systemów Zamawiającego poprzez łącza 

telekomunikacyjne lub pobytu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu. 
 

§7 
 

Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych programów w przypadku rozbieżności 

pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą. 

§8 
 

Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

§9 
 

Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… lata, liczone od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru. 

§10 
 

Wykonawca gwarantuje, że programy będące przedmiotem umowy mogą integrować się z 

aplikacjami dziedzinowymi produkcji firmy U.I.INFO-SYSTEM oraz są zdolne do pracy w 

domenie Windows z kontrolerem w wersji Windows Server 2012. 
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§11 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz 

wszelkie informacje, dane i narzędzia dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy będą traktowane 

przez Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy, 

jak również po jej ustaniu, do zachowania tajemnicy służbowej. Warunkiem niezbędnym 

do traktowania informacji, o których mowa w tym ustępie, jako tajemnicy służbowej w 

rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie informacji 

niejawnych jest brak wcześniejszego udostępnienia ich do wiadomości publicznej przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, dane, oferty handlowe i narzędzia 

dotyczące działalności Wykonawcy i nabyte przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy będą traktowane przez Zamawiającego poufnie, tzn. 

Zamawiający zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy, jak również po jej ustaniu, do 

zachowania tajemnicy handlowej.  Warunkiem niezbędnym do traktowania informacji, o 

których mowa w tym ustępie, jako poufnych jest brak wcześniejszego udostępnienia ich do 

wiadomości publicznej przez Wykonawcę. 

§12 
 

1. Zamawiający oświadcza, że powierza Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach będących przedmiotem 

umowy. 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obowiązuje w czasie trwania umowy. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy. 

4. Zakres przetwarzania obejmuje wszystkie kategorie danych osobowych zawartych w 

zbiorach będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami zabezpieczającymi zbiory 

danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz spełnia wymagania określone w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych 

wobec podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 oraz 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

6. Wykonawca po zakończeniu Umowy zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie 

przetwarzane dane osobowe ze swojego systemu informatycznego i nośników oraz 

pozbawić swoich pracowników dostępu do nich. 

7. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania zleceniobiorcy odnośnie wywiązania się 

z zobowiązań, o których mowa w ust. 5. W wypadku wykazania jakichkolwiek uchybień 

zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ich usunięcia, a w razie niezastosowania się do 

zaleceń, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 
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8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały 

w związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych. 

§13 
 

Zamówienie poniżej 30 tys. EURO wyłączone z ustawy o zamówieniach publicznych. 
 

§14 
 

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie: 

……………..  zł brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%) 
 

§ 15 
 

Strony ustalają, że w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umowy za każdy dzień 

zwłoki lecz nie więcej niż 50 % całkowitej wartości umowy.  
 

§16 
 

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca ma 

prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% kwoty umownej za każdy dzień zwłoki.  
 

§17 
 

Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić - do 14 

dni licząc od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego 

faktury na konto Wykonawcy nr …………………….  po wcześniejszym podpisaniu 

protokołu odbioru. 

§18 
 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności dwustronnego 

uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§19 
 

Strony mogą rozwiązać umowę za uprzednim 3 - miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. 
 

§20 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§21 
 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają właściwemu rzeczowo 

Sądowi.  

§22 
 

Załącznikami do niniejszej umowy są zapytanie ofertowe, złożona przez Wykonawcę oferta 
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cenowa oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, które stanowią 

integralną część umowy. 

§23 
 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

 


