
Umowa na Swiadczenie asysty technicznej na Oprogramowanie EMID 

UMOWA NR WO.1330.7.2020 

zawarta w dniu 16 paidziernika 2020 roku w Garwolinie 

pomi~dzy: 

Miastem Garwolin, ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, NIP 8262197798, REGON 711582150 

- zwanym w dalszej cz~sci umowy Zamawiajqcym, reprezentowanym przez: 

Paniq Marzen~ Swieczak - Burmistrza Miasta Garwolina 

przy kontrasygnacie Kataryny Nozdryn - Piotnickiej - Skarbnika Miasta 

a 

IDSOFT GROUP Sp. z 0.0., z siedzibq w Krakowie, adres: ul. Lea 114, 30-133 Krak6w, zarejestrowanq w rejestrze 

przedsi~biorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonym przez Sqd Rejonowy dla Krakowa Sr6dmiescia w 

Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy KRS, nr rejestru KRS 0000737708, kapital zakladowy 25 .000,00 PLN, NIP 677

24-35-652, REGON 380578871, zwanq w dalszej cz~sci umowy Dostawcq, 

reprezentowanq przez: 

Pani q Zofi~ Potyrata - Prezesa Zarzqdu 

Do niniejszej umowy nie stosuje sil; ustawy z dnia 29 styczn la 2004 roku - Prawo zamawien publicznych 

(tekst jedn . Dz. U. z 2019 r. poz 1843 z pain. zm .l, zgodnle z art . 4 pkt .8 tej Ustawy. 

Uzyte w Umowie definicje oznaczajq : 

1. 	 Oprogramowanie EMID / System EMID - oprogramowanie dostarczone przez Dostawc~, w ilosciach i zakresie 

uzgodnionym przez Strony, sluzqce do inwentaryzacji i ewidencji majqtku. 

2. 	 Producent Oprogramowania EMID - Firma IDPROJECT Grzegorz Potyrala - podmiot posiadajqcy wszelkie 

wymagane prawa wlasnosci intelektualnej i przemyslowej, niezb~dne do uruchomienia, korzystania oraz 

dokonywania zmian w Oprogramowaniu EMID. 

3. 	 Kolektor przenosny / Terminal przenosny - przenosny kolektor danych wyposaiony w pami~c, procesor oraz 

system operacyjny Windows CE / Windows Mobile / Android, slui qcy do przeprowadzania inwentaryzacji, 

posiadajqcy zainstalowane Oprogramowanie EM I D - wersja mobilna. 

4. 	 Drukarka kod6w - drukarka do drukowania etykiet z kodami kreskowymi / 2D, wchodzqca w sklad systemu 

EMID. 

5. 	 Oprogramowanie narz~dziowe - oprogramowanie firm trzecich, komercyjne lub bezplatne, niezb~dne 

do prawidlowego dzialania oprogramowania EMID, w tym: system operacyjny serwera lub stacji PC (np .: MS 

Windows Server 2008 lub nowszy, MS Windows 7 lub nowszy), serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 

lub nowszy, komponenty Microsoft Framework, komponenty Crystal Reports, czcionki kod6w kreskowych/2D. 

6. 	 Btqd krytyczny - kaide zachowanie Systemu, niezgodne z jego opisem funkcjonalnym i przeznaczeniem, kt6re 

uniemozliwia realizacj~ lub prowadzi do istotnie nieprawidlowej realizacji podstawowych funkcji Systemu, 

z wyjqtkiem sytuacji, kt6re nie podlegajq Gwarancji i Umowie . 

7. 	 Btqd zwykty (nie krytyczny) - kaide zachowanie Systemu, niezgodne z jego opisem funkcjonalnym, kt6re 

utrudnia lub uniemoiliwia korzystanie z pewnych jego funkcji lub spowalnia jego dzialanie ale nie powoduje 

niezgodnego z dokumentacjq i przeznaczeniem dzialania. 

Blqd zwykty oznacza wszystkie inne rodzaje awarii i bl~d6w nii bl~dy krytyczne, kt6re mimo wszystko 

pozwalajq na zwykle korzystanie z funkcji Systemu ale czyniq to niewygodnym lub uciqzli 
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8. 	 Dzien Roboczy - kaidy dzien tygodnia od poniedzialku do piqtku w godzinach od 9.00 do 17.00, za wyjqtkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. 	 Reakcja serwisowa - przyj~cie zgloszenia i rozpocz~cie prac nad usuni~ciem bl~du . W przypadku zgloszenia 

poza godzinami Dnia Roboczego za czas zgloszenia przyjmuj~ si~ godzin~ 9.00 ranD nast~pnego Dnia 

Roboczego. 

10. 	 Usuni~cie bt~du - przekazanie informacji 0 przygotowaniu poprawek oprogramowania EMID do instalacji 

lub zdalne usuni~cie usterki w zakresie oprogramowania EMID przez sluiby serwisowe Dostawcy. 

11. 	Sita Wyisza - nadzwyczajne zdarzenie, kt6re nie bylo moiliwe do przewidzenia przez Strony, a kt6rego skutki 

Sq niemoiliwe do zapobieienia mimo doloienia naleiytej starannosci. 

12. 	Roboczogodzina (rbh) - Jednostka miary robocizny, wyraiajqca ilosc wykona nej pracy w ciqgu jednej 

godziny przez jednego pracownika na jednym stanowisku. 

13. 	 Roboczodzien (rbd) - Jednostka miary robocizny, wyraiajqca ilosc wykonanej pracy r6wnq szesciu 

roboczogodz inom. 

§ 1. 

1. 	 Przedmiotem umowy jest swiadczenie na rzecz Zamawiajqcego przez Dostawc~ uslug serwisu i asysty 

technicznej systemu EMID, w tym: 

a. 	 pomoc telefoniczna w zakresie funkcjonowania systemu EMID, 

b. 	 zdalna pomoc w rozwiqzywaniu problem6w, 

c. 	 zdalne usuwanie bl~d6w w oprogramowaniu EMID, 

d. 	 zdalne aktualizacje oprogramowania EMID w terminach uzgodnionych z Zamawiajqcym, 

nie rzadziej nii 1 raz na 12 miesi~cy obowiqzywania niniejszej umowy, 

e. 	 dost~p do nowych wersji systemu EMID, 

f. 	 realizacja dodatkowych prac zleconych w zakresie modyfikacji danych oraz Oprogramowania 

w zakresie zgodnym z wybranym poziomem wsparcia, 

g. 	 dost~p do szkolen, dokumentacji oraz material6w informacyjnych dotyczqcych systemu EMID. 

2. 	 Dostawca oswiadcza, ie zawar! stosownq umow~ z Producentem Oprogramowania EMID, na mocy kt6rej, jest 

on jedynym podmiotem, kt6ry moie swiadczyc wsparcie oraz serwis dla Oprogramowania EMID, w tym 

realizowac we wsp6lpracy z Producentem nadz6r autorski Oprogramowania EMID. 

3. 	 Niniejsza umowa obowiqzuje od 2020-11-01 do 2022-10-31 wlqcznie. 

4. 	 W ramach niniejszej umowy, Asysta techniczna b~dzie swiadczona w zakresie zgodnym z pakietem 

STANDARD. 

S. 	 Szczeg6lowy zakres swiadczonych uslug w ramach poszczeg61nych pakiet6w serwisowych przedstawiono 

w Zalqczniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

6. 	 $wiadczenie uslug serwisu i asysty technicznej nie zobowiqzuje Dostawcy do usuwania usterek i skutk6w 

awarii powstalych w wyn iku : 

a.. niewlasciwego korzystania z Systemu, tj. niezgodnego z jego dokumentacjq, 

b. 	 dokonania zmian w Systemie przez osoby nieupowainione przez Dostawc~, 

c. 	 dokonania nieautoryzowanych zmian zawartosci i struktur baz danych Systemu narz~dziami 

zewn~trznym . 
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7. 	 W przypadku, gdy drukarka kod6w lub kolektor przenosny, zostaly dostarczone Zamawiajqcemu przez inne 

podmioty niz Producent lub Dostawca, wady sprz~tu lub problemy ze wsp61dzialaniem sprz~tu 

z oprogramowaniem EMID nie stanowiq bl~d6w w rozumieniu niniejszej umowy, mogq one zostac uznane 

przez Dostawc~ warunkowo. Decyzja w tym zakresie naleiy do Dostawcy. 

§ 2. 

l. 	 Zamawiajqcy jest odpowiedzialny za administracj~ sprz~tu komputerowego i sieci komputerowej oraz za ich 

prawidlowe funkcjonowanie, w szczeg61nosci za wykonywanie bieiqcych kopii bazy danych oprogramowania 

EMID oraz bezpieczne przechowywanie hasel administratora systemu EMID oraz serwera bazy danych. 

2. 	 Serwis oprogramowania b~dzie si~ odbywal zdalnie. Polqczenie serwisu Dostawcy do oprogramowania EMID 

b~dzie inicjowane na zasadach uzgodnionych przez Strony. 

3. 	 W przypadku awarii urzqdzen Dostawca we wsp61pracy z Zamawiajqcym dokona zdalnej diagnostyki urzqdzen. 

W przypadku gdy zdalna diagnostyka i pr6ba naprawy bl~du nie przyniesie efekt6w, Zamawiajqcy przesle 

urzqdzenia do siedziby Dostawcy. 

4. 	 Na czas naprawy powyiej 6 dni roboczych Zamawiajqcy moze wystqpic do Dostawcy z prosbq 0 wypoiyczenie 

sprz~tu zast~pczego (terminala przenosnego lub drukarki kod6w). 

5. 	 W przypadku nie zapewnienia dost~pu zdalnego Zamawiajqcy moie wystqpic do Dostawcy z prosbq 0 przyjazd 

na miejsce zgodnie z warunkami wynagrodzenia za wizyt~ opisanymi w § 3, ust. 3 niniejszej Umowy. Strony 

wsp61nie uzgodniq termin takiej wizyty. 

§ 3. 

1. 	 Strony zobowiqzujq si~ do zgodnego wsp61dzialania w zakresie realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajqcy ma 

obowiqzek wsp61dzialania w usuni~ciu usterki przez zapewnienie zdalnego dost~pu do oprogramowania 

w spos6b uzgodniony z Dostawcq oraz przekazywanie kompletnych i rzetelnych opis6w b/~d6w i usterek oraz 

wszelkich informacji zwiqzanych z wystqpieniem bl~du, niezb~dnych do przeprowadzenia diagnostyki 

oprogramowania EMID oraz usuni~cia problemu. 

2. 	 W przypadku gdy Zamawiajqcy b~dzie domagal si~ przyjazdu serwisu na miejsce, Dostawca niezw/ocznie 

rozpatrzy takq prosb~ oraz uzgodni zasady przyjazdu na miejsce z Zamawiajqcym. 

3. 	 W przypadku dojazdu do Zamawiajqcego, Dostawca ma prawo do naliczenia koszt6w przejazdu w wysokosci 

0,84 PLN netto za kaidy przejechany kilometr, liczqc odleglosc jako najkr6tszq tras~ od siedziby Dostawcy do 

miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego wraz z trasq powrotnq. 

4. 	 W przypadku, gdy asysta techniczna w siedzibie Zamawiajqcego wynika z przyczyn okreslonych w §1 ust. 6. 

Dostawcy przysluguje wynagrodzenie w wysokosci 100,00 zl netto (sto zl i 0 groszy) co stanowi kwot~ 123,00 

zl brutto (sto dwadziescia trzy zl i 0 groszy) za kaidq rozpocz~tq godzin~ pracy. 

5. 	 Dostawca zapewnia, ie Oprogramowanie EMID nie zawiera dodatkowych bqdz celowo zmodyfikowanych 

kod6w oprogramowania (m.in. wirusy), kt6re mogq zakl6cic naleiyte funkcjonowanie Systemu bqdi innych 

system6w elektronicznych Zamawiajqcego lub os6b trzecich. 

6. 	 Dostawca zapewnia, ie oprogramowanie EMID jest projektowane i wykonywane przy zachowaniu naleiytej 

starannosci przez Producenta. 

7. 	 W przypadku, gdy bl~dne dzialanie Oprogramowania EMID wynika z przyczyn leiqcych w Oprogramowaniu 

narz~dziowym, Dostawca moie wydluiyc czas naprawy lub zaproponowac tymczasowe rozwiqzanie problemu 

do czasu uzgodnienia z producentem Oprogramowania narz~dziowego metod naprawy bl~du. 
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8. 	 Dostawca ponosi odpowiedzialnosc za takiedostosowywanie Oprogramowania EMID, aby spelnialo wymogi 

obowiqzujqcego prawa polskiego. Modyfikacje wynikajqce z koniecznosci dostosowania produkt6w obj~tych 

Umowq do prawa polskiego b~dq realizowane bezplatnie dla Zamawiajqcego zarowno w okresie wdrozenia 

jak i podczas trwania umowy serwisowej . 

§ 4. 

1. 	 Za wykonanie Przedmiotu Umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci 2 900,00 zt netto (slownie: 

dwa tysiqce dziewi~cset zl i 00/100 groszy) co stanowi kwot~ 3567,00 zt brutto (slownie: trzy tysiqce pi~cset 

szescdziesiqt siedem zl i 00/100 groszy) za kazdy rok trwania niniejszej umowy. Platne raz na kwartal w kwocie 

725,00 zt netto 

2. 	 Faktury VAT w kwocie netto 725,00 zt netto wystawiane b~dq "z gory" kazdego kwartalu swiadczenia uslug 

b~dqcych przedmiotem niniejszej umowy. 

3. 	 Wynagrodzenie platne b~dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT 

w ciqgu 14 dni od daty wplywu faktury do Urz~du Miasta Garwolina. 

4. 	 Faktura bEidzie wystawiona na nast~pujqce dane Zamawiajqcego: 

NABYWCA: 

Miasto Garwolin 

UI. Staszica 15 

08-400 Garwolin 

NIP 826-219-77-98 

ODBIORCA: 

Miasto Garwolin 

UI. Staszica 15 

08-400 Garwolin 

5. 	 W przypadku ustawowej zmiany obowiqzujqcych stawek podatku VAT, w trakcie trwania umowy, wartosc 

umowy netto nie ulegnie zmianie. Wartosc brutto ulegnie odpowiedniemu przeliczeniu. Zmiana wartosci 

podatku VAT zgodna z przepisami obowiqzujqcego prawa nie stanowi zmiany Umowy. 

6. 	 Z tytulu zwloki w zaplacie wymagalnej naleznosci Dostawcy przyslug~jq od Zamawiajqcego odsetki ustawowe. 

Odsetki za opoznienie nie nalezq si~ . 

7. 	 Za dzien zaplaty uwaza si~ dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego wymagalnq naleznosciq. 

8. 	 Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosc Dostawcy 

za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiqzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

§ 5. 

1. 	 Strony mogq wypowiedziec umow~ z zachowaniem 3 - miesi~cznego terminu wypowiedzenia . 

2. 	 Dostawca moze wypowiedziec umow~ bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku razqcego 

naruszenia warunkow niniejszej umowy przez Zamawiajqcego. Za razqce naruszenia uznaj~ si~ takze zaleganie 

z oplatami przez Zamawiajqcego 0 ponad 30 dni kalendarzowych z tytulu ptatnosci za realizacj~ prac b~dqcych 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. 	 Zamawiajqcy moze wypowiedziec umow~ bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku razqcego 

naruszenia warunkow niniejszej umowy przez Dostawc~ . 

4. 	 Strony skladajq oswiadczenie 0 wypowiedzeniu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

5. 	 Termin wypowiedzenia liczony jest od dnia dor~czenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy. 
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§ 6. 

1. 	 Dla sprawnego realizowania ntnleJszej Umowy Zamawiajqcy wyznaczy osoby uprawnione do kontakt6w 

z Dostawcq . Wykaz os6b uprawnionych zostanie przekazany przez Zamawiajqcego zgodnie ze wzorem 

stanowiqcym Zalqcznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. 	 Jako wiqiqcy spos6b dokonywania zgloszen serwisowych Strony dopuszczajq nast~pujqce formy komunikacji: 

a. 	 Potwierdzony e-mail wyslanynaadres : serwis@idsoft.pl. 

b. 	 Zgloszenie telefoniczne na numer +48 12 362 62 50 potwierdzone zwrotnq pocztq e-mail. 

3. 	 Dokonywanie zgloszen serwisowych odbywac si~ b~dzie za pomocq Wzoru Zgloszen Serwisowy, kt6ry 

przedstawiony zostal w Zalqczniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. 	 W przypadku niepotwierdzenia otrzymania zgloszenia serwisowego przez Dostawc~ w terminie 10 rbh od dnia 

wyslania zgloszenia, b~dzie one traktowane za potwierdzone z chwilq up/ywu tego terminu . 

5. 	 Adres do dor~czen korespondencji i inne dane kontaktowe dla Dostawcy: 

IDSOFT GROUP Sp. z 0.0. 


ul. lea 114 


30-133 Krak6w 


e-mail: idsoft@idsoft.pl 


Tel.: +48 12 362 62 50 


6. 	 Adres do dor~czen korespondencji i inne dane kontaktowe dla Zamawiajqcego: 

Miasto Garwolin 


ul. Staszica 15 


08-400 Garwolin 


1. 	 W przypadku zmiany adres6w do dor~czen lub innych danych kontaktowych, Strony niezwlocznie poinformujq 

o tym fakcie drugq Stron~, przesylajqc odpowiedniq informacj~ za pomOCq listu, faksu lub wiadomosci e-mail. 

Druga Strona niezwlocznie zas potwierdzi fakt otrzymania takiej informacji. Zmiana taka nie wymaga zawarcia 

pisemnego aneksu do umowy. 

2. 	 Korespondencja przekazana lub dor~czona osobiscie b~dzie uwaiana za przekazanq lub dor~czonq w dniu 

dor~czenia . Korespondencja wyslana listem poleconym lub kurierem b~dzie uznana za przekazanq 

lub dor~czonq w trzecim dniu roboczym po dniu nadania, chyba ie zostanie wykazane, ie zostala otrzymana 

p6iniej, w kt6rym to przypadku b~dzie uwaiana za przekazanq lub dor~czonq w chwili jej otrzymania. 

Korespondencja wyslana drogq elektronicznq lub faksem, za wyjqtkiem zgloszen serwisowych 0 kt6rych mowa 

w ust. 3, b~dzie uwaiana za dor~czonq z chwilq potwierdzenia jej otrzymania przez drugq Stron~ . 

§ 7. 

1. 	 Strony ustalajq, ii wszelkie informacje odnosnie jednej Strony otrzymane lub uzyskane przez drugq Stron~ w 

zwiqzku lub przy realizacji Umowy, Strona ta jest zobowiqzana zachowac w tajemnicy. Obowiqzek zachowania 

tajemnicy rozciqga si~ r6wniei na pracownik6w danej Strony oraz osoby, kt6rymi Strona ta posluguje si~ przy 

wykonywaniu swoich zobowiqzan, niezaleinie od rodzaju Iqczqcego ich stosunku prawnego. W tym celu na 

Stronie tej ciqiy obowiqzek zobowiqzania swoich pracownik6w, oraz os6b, kt6rymi si~ posluguje do 

zachowania tajemnicy w wyiej okreslonym zakresie. Obowiqzek zachowania tajemnicy trwa przez catv czas 

obowiqzywania Umowy oraz po zakonczeniu jej obowiqzywania. Sytuacja ta nie dotyczy informacji og61nie i 

publ icznie znanych oraz takich, w kt6rych obowiqzek ich ujawnienia wynika z obowiqzujqcych na dzien ich 

ewentualnego ujawnienia przepis6w prawa. 
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2. 	 Powyiszy obowiqzek obejmuje w szczeg61nosci zakaz ujawniania przez Dostawc~ oraz osoby przez niego 

zatrudnione do realizacji niniejszej umowy danych przetwarzanych przez Zamawiajqcego w systemie EMID 

Stronom i podmiotom trzecim. Ponadto Dostawca zobowiqzuje si~ do nieprzetwarzania danych z systemu 

EMID Zamawiajqcego, za wyjqtkiem przypadk6w, gdy przetworzenie tych danych niezb~dne jest dla realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

3. 	 W przypadku naruszenia przez jednq ze Stron obowiqzku zachowania tajemnicy, druga Strona, niezaleinie od 

innych uprawnien przewidzianych w Umowie, uprawniona jest do dochodzenia od Strony naruszajqcej 

odszkodowania na zasadach og6lnych . Przy czym naruszenie obowiqzku zachowania tajemnicy przez 

pracownika lub osob~, kt6rq Strona posluguje si~ przy wykonywaniu swoich zobowiqzan, traktowane b~dzie 

jako naruszenie tego zobowiqzania przez danq Stron~ . 

§ 8. 

1. 	 (zas reakcji dla bl~d6w krytycznych, czas usuni~cia bl~du krytycznego, reakcja serwisowa dla pozostalych 

bl~d6w oraz czas usuni~cia pozostalych bl~d6w okresla zalqcznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. 	 Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kary umownej odpowiednio w przypadkach: 

a. 	 niedochowania przez Dostawc~ czasu reakcji dla bl~d6w krytycznych - 2% wynagrodzenia 

umownego, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaidy dzien zwloki, liczqc od terminu 

okreslonego w zalqczniku nr 1 do Umowy, 

b. 	 niedochowania przez Dostawc~ czasu usuni~cia usterki dla bl~d6w krytycznych - 2% 

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1 nin iejszej umowy, za kaidy dzien zwloki, liczqc 

od terminu okreslonego w zalqczniku nr 1 do Umowy, 

c. 	 niedochowania przez Dostawc~ czasu reakcji dla pozostalych bl~d6w - 1% wynagrodzenia 

umownego, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaidy dzien zwloki, liczqc od terminu 

okreslonego w zalqczniku nr 1 do Umowy, 

d. 	 niedochowania przez Dostawc~ czasu usunl~cla us!erki dla pozostalych bl~d6w - 1% 

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczqc 

od terminu okreslonego w zalqczniku nr 1 do Umowy. 

3. 	 tqczna wysokosc naliczonych w danym miesiqcu kar umownych nie moze przekroczyc wysokosci 

wynagrodzenia przypadajqcego na dany miesiqc. 

4. 	 Dostawca wyraia zgod~, by naliczone kary umowne byly potrqcane z naleinosci za wykonane prace. 

S. 	 Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach og61nych do 

wysokosci poniesionej szkody. 

§ 9. 

1. 	 Strony nie ponoszq odpowiedzialnosci za niewykonanie bqdi nienaleiyte wykonanie zobowiqzari okreslonych 

w Umowie, jeieli niewykonanie bqdi nienaleiyte wykonanie bylo wynikiem okolicznosci wywolanych 

dzialaniem Sily Wyzszej. 

2. 	 W przypadku trwania okolicznosci wywolanych dzialaniem Sily Wyiszej przez okres dluiszy niz 4S dni 

kalendarzowych, kaida Strona uprawniona b~dzie do odstqpienia od Umowy za wyznaczeniem dodatkowego 

terminu co najmniej 14 dni kalendarzowych na wykonanie zobowiqzan przez drugq Stron~ . W przypadku 

odstqpienia od umowy w skutek dzialania Sily Wyiszej, strony nie majq prawa do naliczania kar umownych . 
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§ 10. 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Ewentualne spory wynikajqce z realizacji niniejszej Umowy, Strony zobowiqzujq si~ rozwiqzywac polubownie, 

a w przypadku gdy polubowne rozstrzygni~cie nie b~dzie moiliwe, spory b~dq rozstrzygane przez wlasciwy 

dla siedziby Zamawiajqcego sqd powszechny. 

3. 	 Zmiana umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem niewainosci. 

4. 	 Umow~ sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze Stron. 

Spis zalacznik6w: 

Zalqcznik nr 1. Wykaz danych dla pakietu serwisowego Standard 

Zalqcznik nr 2. Wz6r Zgloszenia Serwisowego 

Zalqcznik nr 3. Wykaz os6b uprawnionych do dokonywania zgloszen serwisowych w imieniu Zamawiajqcego 

ZAMAWIAJfl,CY: 	 DOSTAWCA: 

B RZ 

IDSOFT.GROUP Sp. Z 0.0. 

~. 


IOSOFT GROUP Sp. Z 0.0. 

ul. Lea 114, 30·133 KrakOw 


NIP: 6772435652 REGON: 380578871 

Tel.: +<48 12 3826250 IdloftQldloft.,1 


s< 
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Zatilcznik nr 1. - Wykaz danych dla pakietu serwisowego Standard dla Oprogramowania EMID 

L. p. Zakres asysty dfa systemu EMID 

Rodzaj asysty 

BASIC 
J_, :..-..;. 

.~ : 

-
VIP 

1. Aktualizacje systemu ./ ~ ./ 
, 

2. Help-desk (telefoniczna pomoc techniczna) ./ ~ ./ 

3. Prawo do odpfatnego wezwania serwisu do siedziby Klienta ./ ~ ./ 

4. Reakcja serwisowa dla bt~dow krytycznych (rbhl 16 10 6 

5. (zas usuni~cia usterki dla bf~dow krytycznych (rbh] 24 16 8 

6. Reakcja serwisowa dla pozostatych bt~d6w (rbd) 15 10 5 

7. (zas usuni~cia usterki dla pozostatych bt~dow (rbdJ 30 22 15 

8. Nleodptatne usuwame skutkow bt~dow uiytkownikow (rbh/rok) 2 4 8 

9. Nieodptatne szkolenie w siedzibie Wykonawcy (grupa do 4 osob) (rbdJ -

::. .""~ 

1 -

10 Nieodptatne szkolenie w siedzibie Zamawiajqcego (grupa do 6 osob) (rbd] - - 1 

11. 
Nieodptatna realizacja dodatkowych drobnych prac, modyfikacji danych, 

dedykowanych raport6w, zestawien, itp. (rbh/rokl 
- 8 16 

12. Nieodptatna asysta techniczna w siedzibie Klienta (rbh/rokl - 8 

a Rabat na wypoiyczenie terminali mobilnych 
. 

- 25" 50% 
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ZafClcznik nr 2. Wz6r Zgfoszenia Serwisowego 

Zgtoszenie Serwisowe 

Nr zgloszenia
Zamawiajqcy: 

(wypelnia serwis): 

Status bl~du (krytyczny / 
WersJa systemu EMID: 

zwykly) 

Data zgloszenia : Telefon kontaktowy. 

Osoba uprawmona do zgloszen 
E-mail kontaktowy : 

serwlsowych : 

OPIS ZGlOSZENIA 

<Opis blt;du w systemie EMID> 

..... ..... 

...... · ... " ... ..... .... .... .... 

ID Obiektu / Numer kodu kreskowego oblektu ktorego dotyczy blijd: 

.... .. .. ..... ... ..... ... " .. .. 

Dodatkowe, ZWlqZane z blt;dem komunikaty systemowe oraz zrzuty ekranowe, raport wygenerowany z systemu (wydruk do PDF): 

... ... . ... .... -. ' .. 

Wykonane zostaly nastt;pujqce dZialania kontrolne : 

• Ponowne zalogowanie sit; do EMID i sprawdzenie danych TAK 0 NIE 0 

• Restart komputera TAK 0 NIE 0 

• Ponowne wygenerowanie raportu TAK 0 NIE 0 

• Inne dzialania jakie 7 .... . ..... .. •...... ...... " .. ........ . ..... ...... .. .. ....• .... ..... .. .... , ..... ... ........ .... ... ........... .... 


........ ' .. ... ... ...... ....... " .. .......... .... ........ .... .. ..... .. ..... ........ .... ... . ............. .... .. ............... ....... ......................... ...... ..... ,.... ... ... ...... 


Data i podpIS W imleniu DostawcyData i pod pIS W imienluf amaWiajqCego 

B~i t' TRZ 

~ 


.. .. . . . .. . . . . . ... .. , .... ... . . . . . . ..
. .d(' . Mar.zp~.l~~L~l-nl- ...... .. 

f 
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Zafqcznik nr 3. Wykaz os6b uprawnionych do dokonywania zgioszen serwisowych w imieniu lamawiajClcego 

lista os6b uprawnionych do dokonywania zgioszen serwisowych 

Lp. Iml,= I Nazwlsko Stanowlsko Dane kontaktowe (tel., e-mail) 

1. Katarzyna Nozdryn-Pfotnicka Skarbnik 601-585-909, skarbnik@garwolin.pl 

2 Agnieszka Kozicka Inspektor Wydzialu Organizacji Urz~du 25 78642 38, a.kozicka@garwolin .pl 

3. Joanna Suchecka Inspektor Wydziafu Finansowego 257864221, j .suchecka@garwolin .pl 


