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Postępowanie nr WNHP.2410.06.2017.DN
WZÓR
UMOWA nr ………………………
Zawarta w dniu ………………………… r. pomiędzy:
Uniwersytetem Wrocławskim
z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301
reprezentowanym przez:
prof.

dr

hab.

Przemysława

Wiszewskiego,

–

Dziekana

Wydziału

Nauk

Historycznych

i Pedagogicznych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego,
zwanym w dalszej części "Zamawiającym"
a …………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
zwanym w dalszej części "Wykonawcą".
§1
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych

(tekst

jednolity.

Dz.

U.

z

2015

r.,

poz.

2164):

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, postępowanie nr WNHP.2410.06.2017.DN na podstawie art. 39 ustawy PZP.
Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§2
1. Wykonawca w oparciu o ofertę z dnia ………………… roku stanowiąca załącznik nr 1 do umowy
zobowiązuje
i

się

Pedagogicznych

dostarczyć

oprogramowanie

dla

Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Zakres

Wydziału

Nauk

zamówienia

Historycznych

obejmuje

dostawę

zamówionego oprogramowania w miejsca wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do
umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ofercie Wykonawcy stanowiącej
integralną cześć niniejszej umowy (załącznik nr 1).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia
oraz za ich zgodność z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do postępowania WNHP.2410.06.2017.DN.
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2.

§3
1. Za przedmiot umowy określony w § 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
z przedstawioną ofertą – załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie:
…………. zł brutto (………………. zł netto + ……………….. zł VAT 23%).
2. Cena jednostkowa netto oprogramowania będzie stała i niezmienna do końca okresu
umownego, zgodna z ofertą Wykonawcy.
§4
1. Wartość określona w § 3 zawiera: wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym
między innymi transportu i ubezpieczenia dostawy.
2. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i termin dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie ………dni od dnia
jej zawarcia. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę
podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że jest uprawniony do dystrybucji dostarczonego oprogramowania
oraz że nie jest ono ograniczone roszczeniami osób trzecich.
5. Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych opakowań
nośników oprogramowania. W razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza
reklamowane oprogramowanie.
6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę zamówionego oprogramowania w miejsce wskazane
w załączniku nr 2 do umowy „Miejsce dostaw”.
§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dostawa oprogramowania,
b) zapewnienia takiego opakowania nośnika oprogramowania, jakie jest wymagane, by nie
dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia w trakcie
transportu do miejsca dostawy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie
dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem pod adresami wskazanymi w załączniku nr 2
do umowy.
3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona
odbioru ilościowego.
Protokół odbioru będzie określał:
1) dzień i miejsce odbioru

3.

2) oświadczenie odbiorców o braku albo o istnieniu wad w realizacji zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone oprogramowanie jest:
a)

niezgodne

ze

ofertą

Wykonawcy

zawierającą

specyfikację

techniczną

oferowanego

oprogramowania (zał. nr 1 do Umowy) lub nie jest kompletne,
b) nośnik oprogramowania posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, jednak nie dłuższy niż 7 dni,
na dostawę przedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W takim przypadku procedura czynności odbioru
zostanie powtórzona.
6. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§6
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją
techniczną.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak
i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres
………………... miesięcy.
§7
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie
dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca
dostawy,
b) dostarczenie oprogramowania gotowego do pracy,
c) poprzedzić wydanie towaru (wyrobów) będących przedmiotem umowy, badaniem
technicznym, które przeprowadzają przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego
w miejscu wskazanym w zał. nr 2 do umowy.

4.

2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona
odbioru ilościowego (załącznik nr 3) a w terminie kolejnych 10 dni roboczych od dnia
dostawy dokona odbioru jakościowego.
3. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany
zostanie Protokół Jakościowy (załącznik nr 4) bez zastrzeżeń.
4. Protokół będzie określał:


datę odbioru jakościowego



nazwę oprogramowania, wersję.

5. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia:


instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,



atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na jego używanie w Polsce, metki
fabryczne, etykiety itp.,



Wykonawca

w

dniu

odbioru

wyda

Zamawiającemu

certyfikat

licencji

na

oprogramowanie. Oprogramowanie powinno posiadać licencje wieczystą.
6. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, na
jego koszt, który wymieni go w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni
braki w tym terminie.

§8
Zmiany i uzupełnienia treści umowy dopuszczalne są w ramach unormowania art.144 ustawy
PZP w zakresie i okolicznościach, w których Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy
zamiennika w przypadku, gdy zamawiane oprogramowanie nie jest już dostępne na rynku.
Wartość zamiennika nie może być wyższa od wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zamiennik musi mieć, co najmniej takie same parametry jak zamawiane oprogramowanie.
Zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, akceptowanego przez
obie strony pod rygorem nieważności.

§9
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez strony
Protokół Ilościowy (załącznik nr 3) i Protokół Jakościowy (załącznik nr 4), zatwierdzone przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni

5.

od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień
obciążenia konta Zamawiającego.
§ 10
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zamówień, Zamawiający będzie miał
prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za
każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostawę.
2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, oraz odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego
na wymianę.
5. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu czasu reakcji serwisu gwarancyjnego Zamawiający
będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu
zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę.
6. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar.
§ 11
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy oraz praw
i obowiązków z niej wynikających na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 12
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym
okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie

6.

prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania
za doręczona korespondencje wysłana na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
§ 13
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach, które nie są uregulowane niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.

Spory

mogące

wynikać

przy

wykonaniu

postanowień

umowy,

strony

poddadzą

rozstrzygnięciu właściwym miejscowo sądom powszechnym dla Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczone ustawą Prawo Zamówień Publicznych
wymagają formy pisemnej. Zgodnie z art. 144 zmiany do umowy mogą nastąpić:
5.1. w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej
należnego podatku

VAT dopuszczalna

jest

zmiana

wynagrodzenia

brutto

Wykonawcy,

o którym mowa w § 3;
5.2. w przypadku zmiany adresów miejsc dostawy oprogramowania;
6. Załącznikami stanowiącym integralną cześć umowy są: załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
załącznik nr 2 – Miejsce dostaw, załącznik nr 3 – Protokół ilościowy, załącznik nr 4 – Protokół
jakościowy.

§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla
Zamawiającego.

……………………………
Zamawiający
(data i podpis)

……………………………
Wykonawca
(data i podpis)

