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Załącznik nr 4 b do SWZ 

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) 

UMOWA Nr ………….. 

 

zawarta w dniu …………..... 2021 r. w Elblągu pomiędzy: 

Skarbem Państwa – 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 15, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861, REGON  281385396 

reprezentowanym przez:  

 

……………………………………. - Komendanta 21 Wojskowego Oddziału 

 Gospodarczego w Elblągu 

przy udziale 

        …………………………………….  - Głównego Księgowego – Szefa Finansów  

21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

  W Elblągu 

a   

……………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.) zwanej dalej Ustawą Pzp o wartości szacunkowej 

poniżej kwoty określonej w ustawie Prawo Zamówień Publicznych   art. 3 ust. 1 pkt.1 Ustawy 

Pzp   została zawarta umowa  na część zamówienia nr 2 następującej treści:  

 

§ 1 - Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa zakupu subskrypcji oraz aktualizacji oprogramowania 

wraz ze wsparciem technicznym: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Na przedmiot umowy składają się subskrypcje oprogramowania wymienione w zadaniu nr 

2 w formularzu cenowym. 

3. Umowa określa zasady sprzedaży subskrypcji oprogramowania, aktualizacji 

oprogramowania, udzielenia wsparcia technicznego oraz przekazanie dokumentów 
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licencyjnych/kodów, licencyjnych/kluczy do subskrypcji oprogramowania 

potwierdzających nabycie przez Zamawiającego licencji wraz z prawem aktualizacji.  

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

§ 2 – Wartość (cena) umowy. 

1. Cena (wartość) umowy, stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług, 

będących przedmiotem umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  

…………….… zł netto (słownie:……………………………………………… netto). 

…………….… zł brutto (słownie:……………………………………………… brutto). 

Cena brutto obejmuje podatek VAT zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

 

§ 3 - Termin realizacji 

1. Umowę zawiera się na czas określony. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy jednak nie 

wcześniej niż od dnia 01.01.2022 r. na 12 miesięcy.  

 

§ 4 - Sposób i miejsce dostarczenia 

1. Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego      

……………………………………………… ; e-mail …………………………………….. 

po otrzymaniu potwierdzenia  przedłużenia subskrypcji oprogramowania od 

przedstawiciela Jednostki Wojskowej na rzecz, której realizowany jest zakup – 

…………………………………………..  e-mail …………………………………………. 

2. Dostarczany asortyment musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym                

załącznik nr 1 do umowy. 

3. Przedmiot umowy będzie dostarczany zgodnie z terminami określonymi dla 

poszczególnych pozycji asortymentowych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  O konkretnym dniu dostawy usługi 

subskrypcji oprogramowania Wykonawca zawiadomi telefonicznie najpóźniej dzień przed 

planowaną usługą.  

4. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany przedmiot umowy określa chwila ich odbioru 

/przekazania/, potwierdzona wydrukiem e-mail ze skrzynki przedstawiciela 

Zamawiającego tj. …………………………………  

mailto:m.socha@hqmndne.mil.pl
mailto:f.krzysiak@ron.mil.pl
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5. Wykonawca z chwilą otrzymania zawiadomienia o wykryciu braków ilościowych lub 

niezgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt i ryzyko 

brakującego asortymentu w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia 

(fax lub e-mail). 

 

 

§ 5 - Odbiór ilościowo-jakościowy 

1. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie przez 

przedstawiciela Zamawiającego …………………………………….. ; e-mail 

…………………………………………. po otrzymaniu potwierdzenia przedłużenia 

subskrypcji oprogramowania przez przedstawiciela Jednostki Wojskowej na rzecz, której 

realizowany jest zakup – ……………………………………………  e-mail 

………………………………………………  

2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy: 

…………………………………tel. …………………………… email…………………… 

…………………………………tel. …………………………… email…………………… 

…………………………………tel. …………………………… email…………………… 

3. Odpowiedzialność za dostarczony i odbierany przedmiot umowy określa moment  

ich odbioru potwierdzony wydrukiem ze skrzynki e-mail, zgodnie z ust. 1. 

4. Podstawę dokonania odbioru przedmiotu umowy stanowi dostarczenie wszystkich 

dokumentów określonych w § 1 ust. 3. 

5. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie  

15 dni od dnia wykonania usługi oryginał prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 

prześle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

§ 6 - Warunki płatności 

3. Wykonawca wystawi fakturę, która zostanie opłacona w terminie do 30 dni od dnia jej 

dostarczenia. Oryginalna faktura zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego lub 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną Wykonawca  prześle do Zamawiającego za 

pośrednictwem platformy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku                   o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym  (Dz. U. z 2018 r. poz.2191        

mailto:f.krzysiak@ron.mil.pl
mailto:m.socha@hqmndne.mil.pl
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z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od dnia dostarczenia dokumentów   

potwierdzających  realizację przedmiotu umowy zgodnie z pkt 4 ppkt 4.2 opisu  przedmiotu 

zamówienia.    

4. Na oryginale faktury lub na ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, Wykonawca 

wymieni: 

a) dostarczony asortyment z podaniem cech identyfikujących produkt (producent,  

nr katalogowy itp.), 

b) ilość towaru zgodną z ilością wyszczególnioną w formularzu ofertowym,  

c) jednostkę miary, 

d) cenę jednostkową netto, 

e) stawkę podatku VAT, 

f) kwotę VAT, 

g) wartość brutto. 

3. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu  

z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  na tzw. „Białej 

liście” podatnika VAT, umieszczony na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury lub od daty zaakceptowania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej przez Zamawiającego.  Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia 

dyspozycji płatniczej w banku Zamawiającego. 

4. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za dostarczony przedmiot umowy w przypadku:  

1) otrzymania faktury wystawionej niezgodnie z § 6 ust. 2, a także w przypadku 

niezgodności w dostawie usługi w zakresie ilości i nieprawidłowości dostarczanego 

asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 termin zapłaty będzie liczony od dnia otrzymania 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub uregulowania niezgodności  

w usłudze. 

 

§ 7 -  Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy 

1. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy: 

1) zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, zostanie 

ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia 

działalności; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
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3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu umowy, pomimo 

dwukrotnego wezwania Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej. 

3. Strony objęte umową zobowiązane są do przestrzegania Decyzji Nr 145/MON z dnia 13 

lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.  

 

 

§ 8 - Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości netto, 

o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania kar umownych w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca dostarczył przedmiot umowy niezgodny pod względem ilościowym 

lub asortymentowym oraz nie wywiązał się z dostarczenia brakującej części subskrypcji 

w terminie do 5 dni roboczych, - w wysokości 0,5 % wartości netto niedostarczonej 

części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od momentu upływu 

terminu, ale nie mniej niż 100 PLN i nie więcej niż wartość brutto wadliwego 

przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca nie zrealizował w żadnym zakresie przedmiotu umowy - w wysokości  

0,5 % wartości netto wynagrodzenia umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 

niż wartość netto tego wynagrodzenia. 

3) w wysokości 0,2% w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

4) w wysokości 0,2% w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników 

wykonujących zamówienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy 

w każdym przypadku stwierdzonego uchybienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź 

wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Należność z tytułu kar umownych będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie  może 

przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1.  
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§ 9 -  Podwykonawstwo 

 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza  

nw. podwykonawcy(om) wykonanie następującego/żadnego zakresu umowy: 

1) Nazwa i adres podwykonawcy: ………………………………..………………………… 

Zakres zamówienia: …………………………………………………………………….…. 

2) Nazwa i adres podwykonawcy: ………………………………..………………………… 

Zakres zamówienia: ……………………………………………………………………….. 

Poniższe zapisy dotyczące podwykonawstwa mają zastosowanie w przypadku 

wprowadzenia do umowy podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i  

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp,              

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,     na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.   

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w 

trakcie realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę                            

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający 

przewidział to w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 10 - Zmiany w umowie. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga   

 formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku: 

      1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie umowy; 

      2) zmiany sposobu spełniania świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana   przepisów   

          prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 

4. Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. 

 

§ 11 - Odpowiedzialność i zobowiązania stron 

1. Strony zobowiązują się do wypracowania takich form współpracy, które nie będą naruszały 

ich kompetencji wynikających z przepisów prawa i zapewnią skuteczną realizację usługi. 

2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób 

angażowanych w realizację zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na 

podstawie stosunku pracy.    

3. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem 

realizacji umowy imiennego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2, z określeniem czasookresu ich zatrudnienia i wymiaru 

czasu pracy oraz oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.  
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4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w ww. wykazie osób, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z 

oświadczeniem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. Forma 

zatrudnienia pracowników nie może ulec zmianie. 

5. W celu kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp Zamawiający może zażądać od Wykonawcy lub pracowników Wykonawcy, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3) ustawy, oświadczenia dotyczącego nazwy umowy łączącej 

strony (Wykonawcę oraz jego pracownika) w ramach stosunku o pracę. Wykonawca ma 

obowiązek przedmiotowe oświadczenie dostarczyć albo zobowiązać pracowników do 

składania ww. oświadczenia na każde żądanie Zamawiającego. 

 

§ 12 -  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na okres obowiązywania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………………….., w wysokości 3% całkowitej ceny brutto umowy  

(PLN) tj. ……………………..  

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza nastąpi na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę:  

................................................................................................................................................... 

3. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o powyższym Zamawiającego. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w taki sposób, by obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

W przypadku braku udokumentowania w dniu podpisania aneksu przedłużenia terminu 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dojdzie 

do podpisania aneksu do umowy i zmiany terminu realizacji. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy dotyczące przedłużonego okresu realizacji umowy musi być  
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w dyspozycji Zamawiającego w dniu zawarcia aneksu do umowy, pod rygorem odstąpienia 

od zawarcia ww. aneksu. 

 

§ 13 - Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, oraz ustawy Pzp. 

2. Właściwym Sądem w sprawie rozstrzygnięcia sporów wynikających z treści niniejszej 

umowy będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego 

i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

Egz. Nr 1 i 2 –  ZAMAWIAJĄCY 

Egz. Nr 3  –  WYKONAWCA 

 

 

Wykaz  załączników do umowy: 

Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2  -  Formularz cenowy.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 

 

…………………..                                                                     …………………… 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

 

                                                      ...……………………… 


