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nr postępowania: BZP.2710.8.2020.BO 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
UMOWA NR DUI/……./U/2020/MH/D 

(zwana dalej “Umową”) 
 
Zawarta w dniu …………………….2020 r. 
pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-
000-54-08, REGON 000001301, 
zwanym w treści umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………….., 
a 
……………………………………………………………….., 
Zarejestrowaną w sądzie ……………………………………………………………………………………………… 
zwaną w treści umowy Wykonawcą 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………….. 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami): w trybie 
przetargu nieograniczonego, postępowanie nr ……………………………… na podstawie Art. 39 ustawy 
PZP. Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Przedmiot umowy  

§1 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa licencji Oprogramowania kopii zapasowych dla 
Zamawiającego(zwana dalej Dostawą). 

2.  Przedmiotem umowy jest również świadczenie Usług Wsparcia technicznego dla 
Oprogramowania, będącego przedmiotem licencji wymienionej w §1 ust. 1 oraz dla 
Oprogramowania zamawiającego wymienionego w załączniku nr 3. Umowa zawierana jest 
przez Zamawiającego według specyfikacji określonej w załączniku nr 2. do niniejszej umowy, 
stanowiącym integralną jej część. 2. 

Zobowiązania Stron 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 
Wykonawca oświadcza że posiada autoryzację producenta lub autoryzowanego dystrybutora w 
zakresie sprzedaży na terenie Polski oprogramowania oraz świadczenia usług wsparcia. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy określony w §1 ust. 1, pochodzi z legalnej, 
polskiej dystrybucji. 

3. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 
warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 
przedmiotu umowy. 

Harmonogram realizacji umowy 

§ 3 

1. Realizacja Dostawy licencji oraz rozpoczęcie świadczenia usług wsparcia technicznego przez 
Wykonawcę, o których mowa w §1, zgodnego ze specyfikacją, nastąpi w terminie nie dłuższym 
niż … dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Odbiór Dostawy licencji oraz usług wsparcia technicznego, o których mowa w §1 Umowy 
zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony Umowy. 

3. Termin realizacji usług wsparcia technicznego, wynosi …… miesięcy od dnia, faktycznej 
dostawy licencji, potwierdzonej protokołem odbioru dostawy. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

§ 4 

1. Za wykonanie określonego w §1 ust. 1 i 2 przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie umowne zgodnie ze złożoną ofertą. 
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2. Łączne wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
na kwotę: …………………… zł brutto (słownie………….………….…………………...), w tym VAT 
……………………………….. zł. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 (czyli dostawy licencji) Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie umowne płatne jednorazowo. Łączną wysokość wynagrodzenia za 
wykonanie niniejszej części zamówienia ustala się na kwotę: : …………………… zł brutto 
(słownie………….………….…………………...), w tym VAT ……………………………….. zł. 

4. Zapłata za Dostawę licencji, o której w §1 ust. 1 mowa w będzie dokonana, po podpisaniu 
przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze, na podstawie faktury VAT. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2 (czyli świadczenia usług wsparcia 
technicznego) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne płatne z góry co 12 miesięcy w 3 
ratach. Wysokość każdej z rat: …………………… zł brutto (słownie………….………….…………………...), w 
tym VAT ……………………………….. zł.. 
Łączną wysokość wynagrodzenia za wykonanie niniejszej części zamówienia ustala się na 
kwotę: …………………… zł brutto (słownie………….………….…………………...), w tym VAT 
……………………………….. zł. 

6. Zapłata za świadczenie usług wsparcia technicznego, o której w §1 ust. 2 mowa w będzie 
dokonywana każdorazowo, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru tej części 
zamówienia, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, na podstawie faktury 
VAT. 

7. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień zapłaty środków 
z konta 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. 

Kary umowne 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych płatnych w następujących 
przypadkach i następującej wysokości: 
1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w Dostawie zgodnie z § 3 ust. 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto przedmiotu umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto przedmiotu umowy. 

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

Tajemnica danych Zamawiającego 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 
innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i 
formę ich utrwalenia i przekazania. 

Rozstrzyganie sporów 

§ 7 

1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień 
niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 
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2. W razie braku możliwości porozumienia się Stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór 
poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Zmiany wynagrodzenia 

§ 8 

1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących: 
2.1. zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 5, w następujących okolicznościach: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177), 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.1 pkt b. Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty 
wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w 
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2.1 pkt. c Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2.1 pkt c na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2.1 
pkt c. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wykazanych w ust. 2.1 pkt d, Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 
usług świadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę, 
zgodnie z ofertą wykonawcy umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy. Szczególnie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem na kalkulację ceny ofertowej, jeżeli zmiany te 
będą taki miały, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę o których mowa w ust. 
2.1 pkt d. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca dodatkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2.1 
pkt d. 

6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy. 
7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 6. 
8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2.1 pkt b i ust. 2.1 pkt. c, 2.1. 

pkt d na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2.1 pkt a zmiana wynagrodzenia 
brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających 
wartość stawki podatku VAT od towarów i usług. 
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Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą 
zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 5, bez konieczności sporządzania 
aneksu do niniejszej umowy. 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1.  Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej, wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej. 
3.  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
4.  Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią. 
5.  W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
7.  Wykonawca do czasu niezakończonej realizacji wynikającej z realizacji umowy, jest 

zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz zmianie adresu siedziby firmy, a także zmianie adresu 
zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za 
doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 2 – Specyfikacja warunków zamówienia 
Załącznik nr 3 – Oprogramowanie zamawiającego 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
Data podpisania: ....................     Data podpisania: .................... 


