
PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR DEK-……../2022 

zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

w dniu ……… roku w Poznaniu pomiędzy 

 

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu (61-701) przy ul. Fredry 10, 

REGON: 000288811, NIP: 777-00-03-104 

który reprezentują: 

…. 

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…… 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w treści Umowy „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest rozszerzenie posiadanych przez Zamawiającego licencji „ESET Protect Advanced ON-

PREM” o 100 szt. licencji z subskrypcją do dnia 2024-09-14. Wszelkie dodatkowe aktualizacje oprogramowania nie 

powodują zmian w zakresie uprawnień uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. 

§ 2 Termin wykonania umowy 

Strony ustalają termin realizacji: do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy 

w tym zakresie będzie przekazanie do Zamawiającego certyfikatu/zaświadczenia poświadczającego klucz licencyjny, 

datę ważności, liczbę oraz poziom wykupionego produktu. 

§ 3 Warunki płatności 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się łączne jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: …… PLN 

brutto, słownie: ……. 00/100 zł brutto wynikające z przyjętej oferty (załącznik nr 2 do umowy). Powyższa 

kwota obejmuje wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, a także podatek VAT. Kwota netto za 

zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi …… PLN, słownie: ….. 00/100 zł netto. 

2. Wartość wynagrodzenia jest ostateczna i nie podlega zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na rachunek 

bankowy Wykonawcy, tj. …….. w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie przekazanie do Zamawiającego 

certyfikatu/zaświadczenia, o którym mowa w § 2. Zamawiający dokona również weryfikacji poprawności 

dodania nowych licencji do puli, którą obecnie dysponuje. 

4. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 

podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub 

pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga formy 

pisemnego aneksu do Umowy. 

5. Strony uznają za dzień płatności – dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Płatności za fakturę dokonywana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

7. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych 

za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 

podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza 

zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 

0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 



8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww. liście, 

Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta 

nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie. 

9. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na który ma być dokonywana 

płatność jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście i zobowiązuje się również 

do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w 

trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z ww. listy przez organ 

podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

10. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności a także praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga 

zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 4 Warunki gwarancji 

Warunki użytkowania i gwarancji określone są w standardowej umowie licencyjnej dostarczanej z oprogramowaniem, 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 5 Kary umowne 

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy. 

§ 6 Dane kontaktowe 

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze strony Zamawiającego są: … 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt ze strony Wykonawcy są: …. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie Strony.  

5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strony ustalają, 

że na prawach oryginału są także egzemplarze Umowy podpisane przez strony elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym 

 



Załączniki: 

1) pełnomocnictwo … 

2) Oferta Wykonawcy z dnia … 

3) Umowa licencyjna. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr zapotrzebowania:  


