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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Postępowanie nr BZP.242.17.2019.GK 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr……………………… 

zawarta we Wrocławiu w dniu ................................ pomiędzy:  

 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław, posiadającym nr identyfikacyjny NIP: 8960005408, REGON 000001301, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………. 

a 

............................................................................................................ z siedzibą 

w ....................................., przy ul. ....................................................................., 

zarejestrowaną w................................................................................................, 

pod numerem ..............., o kapitale zakładowym ....................................................., 

posiadającym nr identyfikacyjny NIP:………………….................., REGON ........................., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………… o następującej treści, 

zwana dalej „Umową”: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Pakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, 

fotografią, wideo i stronami internetowymi (wersja anglojęzyczna) na 27 stanowisk 

komputerowych w pracowni Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu POWR.03-05-00-00-Z310/18 pt. 

„Zintegrowany rozwój Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” finansowany ze 

środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§2 

Strony zgodnie oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie na podstawie Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 
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Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ………………………………………………………… w trybie przetargu 

nieograniczonego i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczeniaoprogramowania na 

komputery użytkowe w salach komputerowych w budynku Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot Curie 15 we 

Wrocławiu. 

 

2. Przez dostarczenie produktu rozumie się dostarczenie kompletu informacji, kodów, 

kluczy i wszelkich innych narzędzi niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia aplikacji 

na stacjach roboczych - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienie (załącznik nr 2 do 

umowy) oraz zofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy - druk: formularz oferty) 

łącznie za cenę: 

 

netto: ........................zł (słownie:..............................................................) 

VAT:.........................zł (słownie:................................................................) 

brutto:.......................zł (słownie: ..............................................................) 

 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę a związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i dokona 

jego instalacji oraz uruchomienia. 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

§ 5 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym 

terminie: ………… dni licząc od dnia podpisania umowy przez wykonawcę, po uprzednim 

powiadomieniu Zamawiającego na co najmniej 2dni przed dniem dostawy. 

2. Dostawa realizowana będzie w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, w 

sposób nie zakłócający zajęć odbywających się w salach dydaktycznych pracowni. 

Maksymalny termin dostawy i uruchomienia startowego przedmiotu umowy to 2 dni 

robocze. 
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3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności dokumenty gwarancyjne, instrukcje, certyfikaty licencji i opisy. 

4. Wykonanie dostawy przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

wykonania całości przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. 

5. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli jakościowej i ilościowej 

dostarczonego oprogramowania w terminie  7 dni od daty zakończenia dostawy 

 

 

ZAPŁATA ZA ZREALIZOWANY PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 6 

1. Zapłata 100% wartości umowy za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru wykonania całości 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust.4 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający na podstawie wystawionej faktury i na wskazane w niej konto dokona 

przelewem zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

KARY UMOWNE 

 

§ 7 

1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary 

umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy (§1, § 2 i § 3 ust. 

1) oraz opóźnienia w wydaniu dokumentów, o których mowa § 3 ust. 2, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny umownej netto (§ 3 ust.2), 

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i 

rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej netto (§ 3 

ust.2), 

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad (gwarancja) 

liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 5 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny umownej netto (§ 3 ust.2), 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej 

netto (§ 3 ust.2) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z 
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przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1986 z p.zm.) oraz w 

przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

 

GWARANCJA WYKONAWCY NA PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapewnia, że zrealizowany przedmiot umowy jest wolny od wad. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone urządzenia i ich elementy, czyli 

całość przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru końcowego (po oddaniu przedmiotu zamówienia do eksploatacji – tj. po 

uruchomieniu i przetestowaniu przedmiotu zamówienia). 

§ 9 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) dostarczenieoprogramowania gotowego do pracy. 

 

§ 10 

1. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym 

podpisany zostanie protokółodbioru wykonania całości przedmiotu umowybez 

zastrzeżeń. Protokół stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

2. Protokół będzie określał:  

 datę odbioru, 

 inne postanowienia.  

 

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności 

z powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.  

4. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi. 

5. W okresie objętym gwarancją, o którym mowa w  § 8 pkt. 2, w  sytuacji 

stwierdzenia wad lub niewłaściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wezwie wykonawcę do wymiany przedmiotu umowy. W ramach 
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wymiany Wykonawca w terminie 14 dni dostarczy Zamawiającemu w pełni 

funkcjonalny produkt.  

 

§ 11 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej 

umowy jest:Paweł Urbaniak,  z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Dziennikarstwa 

i Komunikacji Społecznej, adres mailowy: pawel.urbaniak@uwr.edu.pl;   tel. 601161642. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy 

jest: …………………………..…………. tel. ………………………………. 

PODWYKONAWSTWO 

 

§ 12 

1. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, 

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i/lub zaniechania 

podwykonawców, którymi posłużył się przy realizacji niniejszej umowy. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.). 

§ 14 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie właściwy rzeczowo i właściwy siedzibie Zamawiającego 

 

§ 15 

1. Zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, określonych w § 11, 

wymagają zachowania formy pisemnej, ale nie 

skutkująkoniecznością wprowadzenia zmian w formie aneksu. 
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3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy zawarta w Załączniku  nr ... do 

umowy.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1/ Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 

2/ Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia. 

3/ Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru wykonana całości przedmiotu umowy.  

 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 

 

 

 

 

Data podpisania umowy: ………………………………………… 

 


