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Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR
UMOWA NR – DISOS/01/U/2020/LG

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

Uniwersytetem Wrocławskim
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
(NIP:896-000-54-08)
zwanym dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowany przez
…………………………………………………………………………..…………
a  firmą:
………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………..

Umowa zostaje zawarta przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r poz.1843 ze zm.) w trybie
nieograniczonym i art. 39 ustawy PZP.

§ 1 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  ……….  kart  elektronicznych stanowiących

blankiety  Elektronicznej  Legitymacji  Studenckiej, ………. kart  elektronicznych
stanowiących  blankiety  Elektronicznej  Legitymacji  Doktoranta,……….kart
elektronicznych  stanowiących  blankiety  Elektronicznej  Legitymacji  Służbowej
Nauczyciela  Akademickiego  zgodnie  z  załączonymi specyfikacjami  technicznymi  kart,
które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2.  Wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem

dostaw:
a) karty  elektroniczne stanowiące  blankiety  Elektronicznej  Legitymacji

Studenckiej:
 I partia zgodnie ze złożoną ofertą w ciągu …………. dni od dnia ……………………… - 8 000 

sztuk kart elektronicznych 
 II partia – do dnia 15 grudnia 2020 r. – 2 000 sztuk kart elektronicznych 
 III partia – do dnia 15 czerwca 2021 r. – 10 000 sztuk kart elektronicznych

b) karty elektroniczne stanowiące blankiety Elektronicznej Legitymacji Doktoranta
zgodnie ze złożoną ofertą w ciągu …………. dni od dnia ………………………….   - 500 sztuk kart
elektronicznych 

c) karty elektroniczne stanowiące blankiety Elektronicznej Legitymacji Służbowej
Nauczyciela Akademickiego  zgodnie ze złożoną ofertą w ciągu …………. dni od dnia
………………………….  – 3 000 sztuk kart elektronicznych 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy do Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu
Wrocławskiego  znajdującego  się  przy  ulicy  Więziennej  18/19,  50-118  Wrocław.
Wykonawca zaawizuje dostawę najpóźniej na 24 godziny przed dostawą.

§ 3
1. Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy została wyliczona zgodnie ze złożoną ofertą

na kwotę ………………………… netto (słownie:.............................) + podatek VAT (23%) –
………………………(słownie: …………………………………………….), tj. kwota brutto
……………………(słownie:........................).

2. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dostarczeniu każdej partii dostawy zgodnie
z harmonogramem dostaw znajdującym się w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy stanowić będzie: potwierdzony przez
Zamawiającego,  metodą  wyrywkową,  ilościowo–jakościowy  protokół  odbioru  przedmiotu
umowy.

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione braki ilościowe Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia kart brakujących w terminie …. dni od dnia powiadomienia o braku lub od dnia
odbioru przedmiotu umowy, gdy w odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy.



5. Jeżeli w trakcie odbioru lub personalizacji kart zostaną ujawnione karty wadliwe Wykonawca
jest zobowiązany do wymiany kart wadliwych w terminie 14 dni od dnia:

1. odbioru przedmiotu umowy, gdy w odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy,
2. powiadomienia o wadzie.

6. Dostarczone  karty  muszą  być  wyposażone  w  układy  elektroniczne  umożliwiające
zarządzanie  kartą  oraz  bezproblemową  współpracę  z  istniejącym  na  uczelni  systemem
USOS oraz Wrocławską Kartą Miejską.  Wystąpienie jakichkolwiek problemów traktowane
będzie jako niezrealizowanie przedmiotu zamówienia.

7. Kwota  wynagrodzenia  zostanie  przekazana  przez  Zamawiającego  przelewem  na  konto
Wykonawcy  wskazane  na  fakturze  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  w  ciągu  …… dni  od  daty
otrzymania  faktury.  Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  obciążenie  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

8. Jeśli  Wykonawca jest  płatnikiem podatku VAT oświadcza,  że rachunek bankowy
wskazany na fakturze zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie
podatników VAT zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji
działalności Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  współdziałania  z  Zamawiającym w czasie  wykonywania

swoich prac.
2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody w

trakcie realizacji umowy.

§ 5
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę umowną za odstąpienie  przez  Zamawiającego od
umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  –  w  wysokości  10%  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem okoliczności
wymienionych w art. 145 ustawy PZP.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w 
§ 2 pkt 1.

2.2 z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2.3 z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tj. stwierdzenia braków, wad lub
usterek występujących w 25% całego dostarczonego przedmiotu umowy – w wysokości
5% wynagrodzenia umownego brutto.

2.4 z tytułu opóźnienia w dostarczeniu brakujących kart lub wymiany wadliwych na wolne
od wad – 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

2.5 Z tytułu opóźnienia w wymianie kart, o których mowa w § 7 ust. 3 w wysokości – 5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

3. Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych
kar.

§ 6
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia, użyte materiały, wykonywane

prace  i  ich  efekty  będą  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  normatywami
technicznymi obowiązującymi w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

2. Na  życzenie  Zamawiającego,  Wykonawca  przedstawi  oświadczenie  producenta  o
autentyczności  oferowanych  kart  oraz  o  legalności  dostarczonego  wraz  z  kartami
oprogramowania.

3. Karty dostarczone w ramach tego zamówienia będą fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej
w innych projektach.

4. Wykonawca przekazuje  Zamawiającemu prawa do  korzystania  z  zainicjowanych apletów
(oprogramowywania tych apletów do własnych celów).

§ 7
1. Na  dostarczone  Karty  Wykonawca  udziela  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  …...  miesięcznej

gwarancji użytkowania w odniesieniu do wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub innych



liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru kart.
2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  ……  miesięcznej  gwarancji  na  działanie  układu

elektronicznego zgodnie z parametrami technicznymi blankietów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 30 dni

od daty zgłoszenia kart:
1. których spersonalizowanie okazało się niemożliwe:

a/ elektronicznie – jeżeli wynikało to z wady konstrukcyjnej, produkcyjnej lub
innej,
b/ graficznie – jeżeli wynikało to z wady konstrukcyjnej, produkcyjnej lub innej.

2.   które uległy odkształceniu i/lub rozwarstwieniu po spersonalizowaniu i zabezpieczeniu
powłoką ochronną, jeżeli wynikało to z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

4. Gwarancja traci ważność w jednym z następujących przypadków: 
a)  jeśli  Karty  zostały  uszkodzone  po  ich  dostarczeniu  Zamawiającemu  na  skutek

nieodpowiedniego przechowywania, obchodzenia się z nimi lub rozmyślnego zniszczenia;
lub 

b)  jeśli Karty nie były wykorzystywane zgodnie ze specyfikacją;
    lub 

c)  jeśli  dane  uszkodzenie  jest  wynikiem  tego,  że  Karta  została  narażona  na
nieprawidłowe warunki,  w tym na nietypowe warunki mechaniczne, elektryczne lub
termiczne. 

5. Udowodnienie jednych z wymienionych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. 
6. Wykonawca dostarczy wraz z blankietami ELS, blankietami ELD oraz blankietami ELSNA

warunki odpowiedniego ich przechowywania i obchodzenia się z nimi. 

§ 8
Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim.

§ 9
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osób trzecich
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10
Wykonawca  w  okresie  trwania  umowy,  a  także  w  okresie  gwarancji,  jest  zobowiązany  do
informowania  Zamawiającego  o  swojej  sytuacji  finansowej  mogącej  mieć  wpływ  na  jej
realizację,  a  szczególnie  o  wszczęciu  postępowania  układowego  lub  upadłościowego  oraz  o
zmianie  siedziby  firmy,  oraz  o  zmianie  adresu  Wykonawcy1 lub  adresów  zamieszkania
wspólników2, pod rygorem skutków prawnych wynikających z zawiadomienia, w tym uznania za
doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 11 
1. Wszelkie spory związane z realizacja umowy strony będą się starały rozwiązać w sposób

polubowny.  Gdyby  to  okazało  się  niemożliwym,  spór  zostanie  rozstrzygnięty  przez  sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  właściwe
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą być dokonane w 
przypadku następujących okoliczności:
3.1. ustawowej zmiany podatku VAT (nie zmienia się wtedy wartość netto umowy). 
3.2. zmiany siedziby firmy. 

4. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  w  tym  jeden
egzemplarz dla Zamawiającego 

Zamawiający: Wykonawca:
.

………………………
…. …………………………….

(data, podpis) (data, podpis)

1 Dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
2 Dotyczy adresów zamieszkania wspólników spółki cywilnej 


