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WZÓR UMOWY 

 

 

(pieczątka jednostki organizacyjnej)                          Załącznik nr 3 

                                            

                                                                                                    

                                                                  Źródło finansowania: Uniwersytet 

Wrocławski uczelnią w pełni dostępna do roku 2023  

Zadanie 4 : Niwelowanie barier architektonicznych 

Kategoria: 30  

Kosztorys: 2020  

  Konto kosztowe:3205/2161/19 

Suma kontrolna wniosku o dofinansowanie:  

00097C4/2/2/2/3/2/3/2/5/5/3/8/6/0/3/42/2 

                                                                                      

UMOWA NR……………….  

zawarta w dniu ………………………..., pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, numer 

identyfikacyjny: NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

reprezentowanym przez  ……………………………., Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego   

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a………………………………….z siedzibą w……………………… wpisanym 

do…………………………………………………                                 

Nr identyfikacyjny: NIP………………………., REGON………………………………………………KRS 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….. zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”   

 

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną 

do roku 2023” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: 

POWR.03.05.00-00-A006/19. 

2. Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (poz.2019 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak też dysponuje potencjałem 

technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, terminowe oraz 

sprawne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na: 

1) przygotowaniu i montażu oznakowania dostosowanego do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością (tabliczek zawierających  system pisma wypukłego Braille’a 

wraz  

z kodami QR z zakodowaną większą ilością danych) w obiektach Uniwersytetu 

Wrocławskiego,  

2) stworzeniu systemu do zarządzania danymi QR, na który składać się będą panel 

administracyjny, panel zewnętrzny (panel klienta) dla użytkowników oraz aplikacja 

mobilna z funkcją pracy offline. Panel administracyjny oraz odpowiadająca mu witryna 

WWW muszą być wdrożone jako element Multiportalu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3) przeszkoleniu pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego z użytkowania systemu, 

4) wsparciu serwisowym i technicznym w okresie jednego roku od dnia podpisania 

protokołu zdawczo- odbiorczego, 

a. nadzorze nad systemem w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami     

i przygotowania poprawek w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych 

przepisów, 

b. wprowadzaniu bieżących zmian i usprawnień, 

c. zapewnieniu asysty, konsultacji telefonicznych i mailowych w godzinach pracy 

Zamawiającego osobom przez niego wskazanym, 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia z dnia …………, stanowiącym załącznik nr 5  do 

Zapytania ofertowego. 

2. Usługa zostanie wykonana w całości przez Wykonawcę. Materiały do wykonania 

przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia w swoim zakresie. 

3. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonania całego lub części zlecenia usługi 

związanej z realizacją umowy osobom trzecim  bez zgody Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w sposób nie kolidujący                             

z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego. W przypadku wpływu 

wykonywanych prac na bieżące funkcjonowanie Zamawiającego, Wykonawca poinformuje 

o tej okoliczności Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.   
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5. Odbiór rezultatów usługi zrealizowanych przez Wykonawcę nastąpi poprzez podpisanie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, wystawionego przez Wykonawcę. 

6. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzone zostanie testami 

akceptacyjnymi funkcjonowania kodów QR, systemu i aplikacji do zarządzania danymi 

zawartymi w kodach QR oraz szkoleniami dla pracowników Zamawiającego. 

7. Testy akceptacyjne będą przeprowadzone przez przedstawicieli Zamawiającego                            

z udziałem Wykonawcy, po zamontowaniu tabliczek z kodami QR. 

8. Kiedy w trakcie testów zostaną ujawnione wady, Strony ustalają termin 7 dni 

kalendarzowych na ich usunięcie. Po upływie terminu, o którym mowa w zadaniu 

poprzedzającym, testy zostaną ponowione. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje oraz dane 

techniczne i projektowe dotyczące obiektów, systemów łączności i informatyki 

Zamawiającego, które uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody 

spowodowane naruszeniem powyższych obowiązków.  

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu, w tym również za szkodę 

wyrządzoną przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posłużył się do wykonania 

przedmiotu umowy, chyba że szkoda została wyrządzona działaniem siły wyższej lub                     

z wyłącznej winy Zamawiającego albo osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§3 

Termin realizacji umowy 

1. Ustala się następujące terminy realizacji Umowy:   

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy: dzień podpisania niniejszej Umowy,  

2) zakończenie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,2,3: zgodnie z zapisami          

Rozd. III pkt 1 Zapytania ofertowego, 

3) zakończenie prac, o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt 4: w terminie jednego roku od 

daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.  

§4 

Aspekty społeczne 

Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, zwłaszcza 

czynności takich jak montaż tabliczek, będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że 

osoba/zespół osób montujący tabliczki przeszła/edł szkolenie w zakresie bezpieczeństwa       

i higieny pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz.U 2020 poz.1320 z późn.zm.). 
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§5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi 

     ……………………………………złotych brutto (słownie:………………………..), w tym wynagrodzenie 

netto …..  

(słownie: ……) i podatek VAT …….(słownie:…….),  według stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury. 

2. Strony ustalają,  że zapłata wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie          

z § 2 pkt 1 ppkt 1,2,3 nastąpi na podstawie faktury, po jej prawidłowym wystawieniu przez 

Wykonawcę, natomiast zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z § 2 pkt 1 ppkt 4 nastąpi na podstawie faktury, po jej prawidłowym wystawieniu przez 

Wykonawcę, w terminie jednego roku od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. 

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 21 

dni od daty jej otrzymania, przelewem z konta projektu Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment), 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany 

w Umowie: 

a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jak również 

b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych           

w pkt. 2 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r., o elektronicznym fakturowaniu                                    

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym, Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta 

Zamawiającego znajduje się na platformie.  
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§6 

Zmiana Wynagrodzenia 

1. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy 

czym stawka netto wykonania usługi pozostaje bez zmian. 

§7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli w ramach wynagrodzenia określonego w §5 gwarancji na przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1,2 od daty podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego odbioru do dnia zakończenia realizacji projektu tj.31.10.2023 r.     

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu wskazanego powyżej.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji 

(wykonanie zastępcze). 

4. Czas usunięcia wady zależy od stwierdzenia, czy wada ma charakter krytyczny, czy 

niekrytyczny. 

5. Wada krytyczna, czyli awaria, to nieprawidłowość działania systemu, polegająca na 

całkowitej niemożliwości korzystania z systemu lub niemożności korzystania z jego 

funkcjonalności wynikających z wad systemu Wykonawca usuwa w ciągu 2 dni 

kalendarzowych od momentu zgłoszenia. Przykładem wady krytycznej są: 

a. niemożność uruchomienia aplikacji będącej częścią systemu, 

b. niemożność zalogowania się do aplikacji będącej częścią systemu. 

6. Wada niekrytyczna, czyli awaria, polegająca na nieprawidłowym działaniu systemu, 

polegająca na niemożności korzystania z jego funkcjonalności w sposób wskazany w opisie 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca usuwa w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu 

zgłoszenia. 

7. Zgłaszanie wad wskazanych w ust. 5 i 6 przez Zamawiającego następuje drogą mailową 

na adres ………………………………..  

8. Wykonawca po usunięciu wady powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego drogą 

mailową lub protokołem serwisowym wystawionym przez przedstawiciela Wykonawcy. 
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§8 

Prawa własności intelektualnej 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1 Wykonawca udziela 

Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji dla 

nieograniczonej liczby użytkowników na aplikację  stanowiącą przedmiot Umowy, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w aplikacji 

i modyfikacji kodu źródłowego, w tym również w celu rozwoju aplikacji lub integracji                       

z innymi systemami informatycznymi, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian 

dokonała; 

3) wykorzystania do realizacji zadań publicznych bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach 

wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez nieograniczoną liczbę 

Użytkowników i osób (również spoza struktury organizacyjnej Zamawiającego); 

4) łączenie fragmentów aplikacji z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywania; 

5) przekształcania formatu pierwotnego aplikacji na dowolny format, wymagany przez 

Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez 

Zamawiającego; 

6) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji           

w tym modyfikowania całości lub części oprogramowania lub dokonywania jakichkolwiek 

innych zmian; 

7) w zakresie rozpowszechniania: wyświetlania, odtwarzania, nadawania w tym za 

pośrednictwem satelity oraz sieci telekomunikacyjnych, a także w ramach serwisów 

opartych na dostępie warunkowym, w tym w Internecie lub Internecie, zarówno w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zawartości w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym również w serwisach i za pomocą urządzeń mobilnych.  

2. Czynności Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji opisanych w ust.1 pkt 1-7 nie 

wymagają zgody Wykonawcy, ani jakichkolwiek osób trzecich, a nadto mogą być 

dokonywane bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych 

z korzystaniem z systemów informatycznych. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zgody i przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo 

do udzielania zgód na wykonywanie utworów i praw zależnych do utworów zależnych                     

(o których mowa w art.46 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych) będących opracowaniami, modyfikacjami i kompilacjami aplikacji oraz 

wyraża zgodę na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do opracowań w tym zakresie. 
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4. Licencja upoważniała będzie Zamawiającego do udzielenia sublicencji na rzecz podmiotów 

współpracujących z Zamawiającym w zakresie pozwalającym na realizację takiej 

współpracy, również na rzecz podmiotów dokonujących na zlecenie Zamawiającego prac 

rozwojowych lub jakichkolwiek modyfikacji. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencje uprawniające do korzystania                          

z oprogramowani będących własnością podmiotów trzecich, jeśli będą one niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy, w sposób uwzględniający warunki określone w Umowie. 

6. Licencje, o których mowa w ust. 1 i 5, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołu odbioru. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których zostały utrwalone 

aplikacja, oprogramowanie (lub jego poszczególne elementy), z chwilą wydania tych 

nośników Zamawiającemu. 

8. Licencje podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 5, nie mogą być ograniczone 

terytorialnie i terminowo. 

9. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji,                      

o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy 

warunki udzielonej licencji oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania na piśmie                   

i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. 

10. Licencje podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 5, muszą uprawniać Zamawiającego 

co najmniej do: 

a. wykorzystania w zakresie wszystkich funkcjonalności, 

b. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania, 

przekazywania, przechowywania, wyświetlania, stosowania, 

c. instalowania i deinstalowania a także modyfikacji sposobu działania 

oprogramowania firm trzecich to jest parametryzacji i konfiguracji. 

11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez podmioty trzecie roszczeń 

wynikających z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca 

będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia 

wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w postępowaniu. 

12. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych ze zgodnym z umową 

wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich 

zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia  
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Zamawiającemu całości kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich 

wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego i rzeczywiście poniesionymi 

kosztami obsługi prawnej, poniesionymi przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń       

w niniejszym zakresie. 

§9 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. Za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę                      

z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy. 

2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,2,3, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, do daty jego wykonania, a jeżeli opóźnienie 

Wykonawcy spowoduje odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązanie,                                 

w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto, określonego w  § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5. 

5. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym 

zakresie przesłanki ich naliczania. 

6. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody 

rzeczywistej przekracza wysokość zastrzeżonej kary. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§10 

Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sadom powszechnym, miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji usługi oraz w zakresie 

zmiany warunku zawieszającego w zawartej umowie, wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 
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4. Wykonawca bez pisemnej zgody nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających                          

z Umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których                            

1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.   

 

 

6. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

               §11 

                           Odpowiedzialność Wykonawcy 

1.   Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody na 

osobie i mieniu poniesione przez Zamawiającego wyrządzone podczas i w  związku                               

z wykonywaniem usług przez osoby realizujące przedmiot Umowy z przyczyn leżących po ich 

stronie, niezależnie od kary umownej. 

2.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę                        

w związku  z wykonywaniem niniejszej Umowy w sprzęcie używanym przez Wykonawcę, jak 

również przez  pracowników Wykonawcy. 

          

§12 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Stron przy wykonywaniu Umowy, upoważnionymi do bieżącego nadzoru 

nad realizacją Umowy oraz dokonywania wiążących ustaleń dotyczących jej realizacji                       

z wyłączeniem prawa do jej zmian lub modyfikacji, są: 

a) ze strony Zamawiającego, Tel.……………………………e-mail:……………….. 

b) ze strony Wykonawcy, Tel………………………………….e-mail:…………………… 

 

Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

a) Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik nr 2 wykaz miejsc, w których będą montowane tabliczki, 

 

 

 

 

           Zamawiający:            Wykonawca: 

  

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

 

  


