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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

zawarta w Olsztynie, w dniu … … …. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

p.o. Kanclerza – mgr Andrzej Góźdź 

a 

……………………………………………………………………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………. 

NIP: ………………., REGON: ………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

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

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 148/2020/PN/DZP  

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego  

w dniu ………….. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§1 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup licencji na pakiet oprogramowania do obróbki graficznej w 

ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości 

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet 

Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z 

dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 

nr 1 do SIWZ. 

2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy                     

o parametrach szczegółowo określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik                     

do niniejszej umowy. 

4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 11-041 Olsztyn. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 
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§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wraz z dostawą oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

licencje na oprogramowanie, do których prawo własności posiada producent 

oprogramowania, który udziela Wykonawcy upoważnienia do ich przekazywania na terenie 

Polski, co stanowi przedmiot umowy określony w §1, a Zamawiający zobowiązuje się 

przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę.  

2. Aktywacja oprogramowania, o którym mowa w §1, nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy. 

3. Okres obowiązywania licencji –  4 lata od dnia aktywacji oprogramowania na urządzeniach. 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: …………….. w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ………………….). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…), 

przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ 

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy o którym mowa w §4 ust. 4. 

7. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

9. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury  

w sposób niezgodny z ust. 6 i 7. 

 

§4 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca przekaże przedmiot umowy poprzez przekazanie licencji do oprogramowania  

w terminie wskazanym w §2 ust. 2 umowy. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego: ………………………..., tel. …………….. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………, tel. ………………. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie 

strony. 

5. O przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. Siłą wyższą jest 

zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do usunięcia, 

którego nie dało się przewidzieć i nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować. 
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§5 

Rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone na mocy Umowy należy do grupy 

najnowszej wersji oprogramowania i zawiera wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie 

ulepszenia. 

2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia 

przedmiotu dostawy, jego niewłaściwej jakości lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na inny wolny od wad  

i uszkodzeń w terminie 1 dnia  liczonego od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie 

elektronicznej na adres poczty e-mail: ………………………………………………………. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany 

jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie. Wystarczającą formą powiadomienia jest 

przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy 

…………………………  

5. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy wolny jest od wad fizycznych i prawnych. 

 

§6 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w stosunku do Wykonawcy: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, 

1.2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego 

w §2 ust. 2 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od następnego dnia po ostatnim dniu wyznaczonym na dostawę przedmiotu 

umowy. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym                     

w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek                       

za opóźnienia w wysokości ustawowej. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§7 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy, 

1.2. w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy, w 

szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy 

przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2  – terminie 60 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia. , pod 

warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy aby ten w terminie nie 

krótszym niż 3 dni robocze należycie, w tym terminowo, wykonał postanowienia 

zawartej umowy. 



4 

 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy strony 

poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Olsztynie.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Zawisza 


