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Postępowanie nr DWNZKŚ.2710.4.2020.MP 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
UMOWA NR: DWNZKŚ..............2020.MP 

 

 
 

zawarta w dniu ………….................  we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, pl. 

Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 ( VAT UE PL 

8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 dr hab. Henryka Marszałka prof. UWr – Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym 

dalej Zamawiającym 

a: 

………………………….. z siedzibą w ………………………., od adresem: ………………’,……………………...; 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ...............................................KRS...................... 

Posiadającą  NIP: ………………………….                       REGON: ……………………………... 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na 

podstawie art.39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 

poz.1843) . 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie oprogramowania  wraz z udzieleniem licencji Site dla 

Edukacji na zasadzie kontynuacji dotychczas użytkowanej licencji (zwanej dalej licencją edukacyjną 

Site) udzielonej Zmawiającemu przez  Esri Inc. Z siedzibą w Redlands CA na okres 3 lat, na okres 

od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. 

2. W niniejszej umowie termin "licencja" rozumiany jest jako "przyznanie praw i ograniczeń 

korzystania z produktów określonych w ust. 1., w okresie obowiązywania Umowy, w określonych 

lokalizacjach. W tym przypadku mowa jest o zbiorze praw i obowiązków, wspólnie nazwanych 

licencją. Na licencję "Site" dla Edukacji składają się produkty, których indywidualny zakres 

korzystania również jest nazwany licencją. Taki zakres, w zależności od rodzaju produktu, może być 

określany jako "pojedynczy", "sieciowy", "deweloperski", "wdrożeniowy" itd. 

3. Za realizację przedmiotu umowy (udzielenie licencji) Zamawiający zapłaci  ……………………. 

wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………... zł. (słownie złotych : 

……………………………………………………….), w tym: wynagrodzenie netto …………………………….. zł. (słownie 

złotych: ……………………………………………….), należny podatek VAT o stawce 23% w wysokości 

……………………………... zł. (słownie złotych …………………………………………………….../100) 
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4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3.,  będzie wypłacane przez Zamawiającego w trzech 

transzach rocznych, każda w wysokości ………………………………. zł brutto (słownie złotych : 

……………………………...) z góry za każdy rok korzystania z licencji, w tym cena netto ………………………... 

zł. ( słownie: …………………………………………………... złotych), podatek VAT 23%: …………………………….. zł. 

(słownie: ………………………………….../100) na podstawie prawidłowo wystawionej………………….. faktury , 

na konto bankowe wskazane przez …………………….... 

     

5. Zrealizowanie dostawy przedmiotu umowy wymienionego w ust. 1 powyżej i co za tym idzie 

rozpoczęcie użytkowania licencji edukacyjnej Site w kolejnym okresie, wskazanym w ust. 1 wiąże 

się z wydaniem Zamawiającemu przez ………………………... nowych numerów rejestracyjnych i 

udostępnieniem pakietów instalacyjnych na stronie internetowej dedykowanej obsłudze 

użytkowników oprogramowania Esri o adresie : ……………………………………….. 

6. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje nieodpłatna aktualizacja 

oprogramowania do nowszych wersji, jeśli takowe wersje zostaną wprowadzone do obrotu przez 

producenta oprogramowania.  Obieranie aktualizacji oprogramowania realizowane będzie 

samodzielnie przez Zamawiającego, na podstawie dostarczonych numerów rejestracyjnych o 

których mowa w ust. 5 powyżej. 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy,  Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z 

usługi serwisowej, w ramach której świadczone jest wsparcie techniczne dla produktów  firmy Esri. 

Regulamin świadczenia  wsparcia technicznego dostępny jest na stronie 

…………………………………………………………………….... 

7. Po 30 czerwca 2023 roku określonym § 1 ust. 1 licencja edukacyjna Site wygasa. Jej kontynuacja 

wymaga kolejnego wznowienia. 

 

§ 2. 

 

Dostawa numerów rejestracyjnych dostawa numerów rejestracyjnych do oprogramowania, o których 

mowa w § 1 ust. 4, nastąpi do 14 dni od dnia podpisania umowy. Pakiety instalacyjne oprogramowania 

będą dostępne w formie elektronicznej, na stronie internetowej : …………………………………….... 

§ 3. 

 

Zgodnie z wymogami producenta, firmy Esri Inc., dotyczącymi prowadzenia  z producentem 

oprogramowania wszelkiej korespondencji w języku angielskim obowiązek ten przejmuje  na siebie w 

całości ……………………..  Natomiast wszelka korespondencja dotycząca przedmiotu umowy będzie 

prowadzona pomiędzy  Zamawiającym a firmą ……………………. w języku polskim. 

§ 4. 

1. ……………………….. zapłaci  kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w 

§1 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu numerów rejestracyjnych. 

2. Kary umowne naliczane będą poczynając od 15 dnia od daty zawarcia umowy. 

§ 5. 
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1. Płatność za dostawę, w kwocie określonej w §1 ust. 4, odbędzie się przelewem w terminie do 21 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za cały okres 

użytkowania licencji edukacyjnej Site w trakcie obowiązywania umowy. Faktura VAT zostanie 

wystawiona przez ……………………….  nie później niż 7 dni od daty realizacji przedmiotu umowy. Za 

dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym 

Zamawiającego. 

2. Płatność powinna być dokonana na konto  …………………..  na rachunek wskazany na fakturze. 

3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze jest zgodny z jego rachunkiem 

ujawnionym w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpinany przez obie strony protokół bez żadnych uwag. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie, ……………………………..  przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, dokonana płatność, o której 

mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi ani w części, ani w całości. 

 

§ 6. 

1. Każda zmiana warunków w trakcie obowiązywania umowy, wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zawiadomienie drugiej strony umowy o zmianie osób określonych w §7 nie jest zmianą warunków 

niniejszej umowy. 

 

§ 7. 

Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za kontakty wynikające z postanowień umowy: 

Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………... 

ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 

 

§ 8. 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do dnia określonego jej 

postanowieniami w§1 ust. 1. 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądom  Powszechnym 

właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 10. 
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Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

                                                                       

………...............................    .............................................. 

         (Zamawiający)                                                     (Wykonawca) 
 

 

 

 

 

………................................    ………...................................... 

(Kwestor)      (Kierownik projektu) 

         

 
Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Protokół odbioru. 
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Załącznik nr 3 do umowy. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU nr.... 

 

Dnia................ przedstawiciele Zamawiającego: 

1............................................................................. 

2............................................................................. 

3............................................................................. 

 

Dokonał/li oceny odbioru przedmiotu Umowy: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

I stwierdził/li, że: 

Przyjmują ją  w imieniu Zamawiającego bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*. 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonywanej dostawy: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

Uwagi Wykonawcy: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

  

 

......................, dnia ..................... r. 

 

 

...............................................        ............................................... 

    ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 

 


