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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: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

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

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

zwaną dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

……………………….. – ……………………………  

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 111/2019/PN/DZP  

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

(tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 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  oprogramowania pomiarowego do odbiorników GPS/GNSS 

na warsztaty z systemów informacji przestrzennej  dla studentów/ek Wydziału Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa realizowanych w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

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

Sprzedawcy. 

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

o parametrach szczegółowo określonych w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik                     

do niniejszej umowy. 

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

staranności. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wraz z dostawą oprogramowania Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

licencje na oprogramowanie, do których prawo własności posiada producent 

oprogramowania, który udziela Sprzedawcy upoważnienia do ich przekazywania na terenie 

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

przedmiot umowy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.  
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2. Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie 21 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

 

§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. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, 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. 

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

asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ. 

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

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa 

się dzień 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 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy objęty niniejszą umową dostarczany będzie na koszt i ryzyko Sprzedawcy, 

w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: 9.00 - 14.00, po uprzednim 

uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………………………….. 

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

strony. 

5. Stosownie do opisu przedmiotu zamówienia, Sprzedawca wraz z oprogramowaniem 

dostarczy Zamawiającemu licencję obejmującą prawo Zamawiającego do korzystania z 

przedmiotu umowy wraz z kodami licencyjnymi. 

6. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie                   

i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 

dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.                          

W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 

oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego 

dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 

oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych 

certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 

płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie 

licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu 
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wszczęcia stosownych postępowań. 

§5 

Rękojmia 

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

najnowszej wersji oprogramowania i zawiera wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie 

ulepszenia. 

2. Sprzedawca 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 Sprzedawcę niezwłocznie. Wystarczającą formą powiadomienia jest 

przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy 

……………………………………. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

potwierdzenia otrzymanego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w formie 

elektronicznej. 
 

§6 

Prawa własności 

1.   Sprzedawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie 

naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie 

będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.  

2.    Sprzedawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w szczególności pokryć wszelkie koszty 

i wydatki, które Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny wobec osób 

trzecich w przypadku każdego pozwu, roszczenia czy postępowania prowadzonego przeciwko 

Zamawiającemu lub w związku z innym postępowaniem, zarówno w trakcie trwania Umowy 

jak i po jej ustaniu, związanych z umownymi zobowiązaniami i oświadczeniami Sprzedawcy.  

3.  W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi 

Sprzedawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do: 

usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami, 

odpowiedzialnością i kosztami.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się, że jeżeli szkoda jest następstwem wady prawnej 

OPROGRAMOWANIA naprawi szkodę Zamawiającego obejmującą stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego odszkodowanie w związku z bezprawnym 

korzystaniem z OPROGRAMOWANIA zasądzone od Sprzedawcy na rzecz podmiotu, który 

wykazał swoje prawa do OPROGRAMOWANIA. Sprzedawca nie będzie jednak 

odpowiedzialny za szkodę, jeżeli Zamawiający nie powiadomi Sprzedawca o toczącym się 

postępowaniu przed sądem lub nie umożliwi Sprzedawcy obrony jego praw w tym 

postępowaniu przy wykorzystaniu istniejących środków proceduralno- prawnych. 

5.  W przypadku gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Sprzedawcy, o których mowa w ust. 1, 

spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części, 

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub 

według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób 

trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie narusza praw osób trzecich. 

 

§7 

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, 
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b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę 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 ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% ceny 

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

usunięcie wady. 

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. 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. 

 

§8 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym 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 lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

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

terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie 

prawa odstąpienia.  

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

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych, może rozwiązać 

umowę, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a.  

 

§10 

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

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Sprzedawca 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 Sprzedawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                       SPRZEDAWCA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Barbara Drozd 


