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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR ……. 

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

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

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

utworzony 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: 510884205, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – mgr inż. Bogusław Stec 

a 

firmą 

……………………………………………………………………………………………, 

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 45/2021/TP/DZP 

realizowanego w trybie podstawowym na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz następstwem dokonanego 

przez Zamawiającego w dniu ................... r. wyboru oferty ………………………… 

 
§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup dostępu do bazy danych ekonomiczno-finansowych 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. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje  

się w załączniku nr 1 do SIWZ. 
2. Przedmiotem umowy jest zakup 2 licencji dostępu do bazy danych .......................... (nazwa bazy 

danych). 

3. Integralną częścią umowy będą stanowiły zapisy umowy licencyjnej Wykonawcy. 

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

staranności. 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin uruchomienia dostępu do bazy: 3 dni od dnia zawarcia umowy. Termin dostępu do bazy  

wynosi: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2023 r. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca


2 

 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

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

Cena netto/brutto: …………………………… EURO (słownie: ………………………… 

00/100) w tym obowiązujący podatek VAT/ wybór oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

2. Wynagrodzenie za należytą realizację przedmiotu umowy  będzie wypłacane na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych z góry: na początku każdego roku (2022 i 2023) lub 

miesiąca rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (dotyczy 2021 roku). Łącznie 

Wykonawca wystawi 3 faktury: pierwsza w miesiącu rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

umowy (rok 2021) oraz druga i trzecia na początku każdego roku, w którym udostępniana 

jest baza danych (rok 2022, 2023), zgodnie z cenami ofertowymi podanymi w ofercie. 

3. Faktury wystawione będą na adres płatnika: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 

11-041 Olsztyn. 

 

§4 

Przedstawicielstwo stron 

1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest: 

………………………………………………………. email:…………………………… 

2. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego upoważniony/a jest: 

………………………………………………………………………………………… 

 

§5 

Kary umowne 

Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 5% 

wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Dorota Borkowska 


