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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

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

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego2, 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: 510884205, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz - dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą 

.................................................................... z siedzibą ……….. 

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

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

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

............................... – ............................... 

 

o następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr 315/2017/PN/DZP realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz 

następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu … … …… r. wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonego. 

 

§1 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup abonamentu – usługa tłumaczenia on-line, do urządzeń będących 

w posiadaniu Zamawiającego tj. pozycja nr 1 tablet – 20 sztuk, pozycja nr 2 videofon – 10 sztuk, 

umożliwiająca komunikowanie się ze studentami niesłyszącymi/ niedosłyszącymi posługującymi 

się językiem migowym (PJM i SJM) na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

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

Zamówienia. 

3. Miejsca podłączenia abonamentu do urządzeń Zamawiającego zostaną wskazane na etapie 

realizacji zamówienia. 

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

staranności. 
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§2 

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować dostawę obejmującą przedmiot niniejszej umowy w 

terminie: w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. 

2. Podane ilości przedmiotu umowy określone w §1 ust. 1, tj. 30 urządzeń do których Zamawiający 

zakupi abonament są szacunkowe. Zamawiający, w ramach niniejszej umowy, zastrzega sobie 

prawo do złożenia zamówienia na mniejszą ilość abonamentów niż wskazane w §1 ust. 1 

niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje do spełnienia świadczenia co do minimalnego 

zakresu zamówienia tj. zakupi abonament do 11 urządzeń, tj. do 6 sztuk tabletów IpadMini oraz 

do 5 sztuk videofonu Cisco E20.  

3. Realizacji zamówienia na dodatkowe abonamenty nastąpi w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego nie później niż przed upływem realizacji umowy i na skutek otrzymanej od 

Zamawiającego dyspozycji. 

4. Sprzedawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnych ilości abonamentów, 

określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego 

tytułu. 

5. Sprzedająca zobowiązuje się do nieograniczonego dostępu do certyfikowanego tłumacza języka 

migowego PJM oraz SJM od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00, w soboty w 

godzinach 8:00-20:00. 

 

§3 

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

Cena brutto: ……………………………………PLN 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. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeń. Wysokość opłaty miesięcznej stanowi iloczyn liczby 

urządzeń z abonamentem w danym miesiącu i opłaty za 1 urządzenie z abonamentem: ……. zł 

brutto. 

5. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika płatność. 

Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

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

asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz protokołem odbioru. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

sposób niezgodny z ust. 5 i 6. 

 

§4 

Przedstawiciele Stron 
1. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………………………………… 

2. Przedstawiciel Sprzedawcy: ………………………………………………………………. 

 

§5 

Rękojmia 

1. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca 

zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w przedmiocie umowy polegających na braku 

dostępności do usługi, bez dodatkowych opłat.  
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2. Zgłoszenia wad dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty  

email ……………… bądź telefonicznie ……………. 

3. Wykonawca w przypadku wystąpienia wady zapewnia jej usunięcie niezwłocznie, nie dłużej 

jednak niż w ciągu ……… dni, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.  

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 ………………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego potwierdzenia 

otrzymanego zawiadomienia również w formie elektronicznej. 

 

§6 

Kary umowne 
1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy - w 

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

b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu świadczenia usługi określonej w §2 ust. 1 w 

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

dnia wyznaczonego na świadczenie usługi będącej przedmiotem umowy, 

c) za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wady, w wysokości 0,2% ceny określonej 

w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na wymianę 

uszkodzonego przedmiotu umowy. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 

niniejszej umowie, Sprzedawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia 

w wysokości ustawowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

oraz potrącenia kar umownych i innych wierzytelności  z kwoty określonej w § 3 ust. 1. 

 

§7 

Warunki odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

b) w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy w 

szczególności w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu 

umowy określonego w §2 ust. 1 oraz opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 

 

 

§9 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
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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 Sprzedawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         SPRZEDAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


