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Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA NR ……/KZp/18 

zawarta w Łomży w dniu  ……………2018 r. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą przy  

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża,  

NIP 718-19-47-148, REGON 451202740 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – mgr Andrzej Grodzki, 

a  

………………………………………. z siedzibą ……………………….. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w …………………., …….. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

…………………………………, 

NIP ………………….., REGON ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

………………..……………………… 

Została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr KZp.2730.2.18 realizowanego na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 

1579) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu …………… r. wyboru 

oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego 

dla systemu antywirusowego w ilości  244 licencji. 

2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy  

o parametrach szczegółowo określonych w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w wersji elektronicznej wraz z licencjami i 

kluczami licencyjnymi, jeśli są wymagane do pełnego korzystania z oprogramowania. 

5. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością. 
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§ 2 

1. Wraz z dostawą oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu licencje na oprogramowanie, do których prawo własności posiada 

producent oprogramowania, który udziela Wykonawcy upoważnienia do ich 

przekazywania na terenie Polski, co stanowi przedmiot umowy określony w §1, a 

Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę.  

2. Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie ……….. dni od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……………….  

§ 3 

1. Zamówienie będzie realizowane wg cen z poniższej tabeli, zgodnie ze złożoną ofertą na 

dostawę oprogramowania:  

Lp. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

(parametry techniczne 
określone przez 

Zamawiającego w załączniku 
nr 2 do SIWZ ) 

Ilość 
 

Cena jedn. netto Wartość netto 
(kol. 4+kol7) 

Stawka 
VAT 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto 
(kol.5+kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ………………………………..  244 licencji      

RAZEM  X   

2. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi brutto: 

…………….PLN (słownie:………………………………..), w tym obowiązujący podatek 

VAT.  

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury.  

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć podpisany przez obie strony protokół odbioru 

przedmiotu umowy o którym mowa w § 4 ust. 7.  

7. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 

14, 18-400 Łomża.  

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 

na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury 

w sposób niezgodny z ust 5 i 6.  
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§ 4 

1. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.  

2. W terminie, o którym mowa w §2 ust. 2, Wykonawca przekaże na adres e-mail: 

lech@pwsip.edu.pl dokument elektroniczny zawierający właściwe kody aktywacyjne 

licencji oraz sposobu jej aktywowania.  

3. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się po udostępnieniu kodów aktywacyjnych w 

sposób określony powyżej do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu Umowy 

zostanie potwierdzony w drodze elektronicznej na adres e – mail wskazany przez 

Wykonawcę. 

4. Przedmiot umowy objęty niniejszą umową dostarczany będzie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

5. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: 8.00 - 16.00, po 

uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.  

6. Przedstawicielem Zamawiającego jest p. Leszek Laskowski lub p. Tomasz Skrodzki, 

przedstawicielem Wykonawcy jest p. ………………………… 

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego bez uwag 

przez obie strony.  

8. Stosownie do opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

licencję potwierdzający prawo Zamawiającego do korzystania z przedmiotu umowy wraz 

z kodami licencyjnymi. Warunki licencji oprogramowania stanowią załącznik do umowy.  

9. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie  

i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 

dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.  

W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta 

danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i 

materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji 

nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym 

podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i 

certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną 

przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.  
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§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie 

będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób 

trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.  

2. W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do: 

usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed 

szkodami, odpowiedzialnością i kosztami. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 2,  

1.2 za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w §2 ust. 2 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu 

umowy.  

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 

niniejszej umowie, Sprzedawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

opóźnienia w wysokości ustawowej.  

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 2.  

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1.1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

1.2 w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej 

umowy - w terminie 30 dni od terminu wskazanego w §2 pkt 2 umowy.  

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca nie może: 
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3.1 zbyć osobie trzeciej długów Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod 

rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

3.2 powierzyć innemu podmiotowi, wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym.  

§ 8 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 strony ustalają nowy termin 

realizacji przedmiotu umowy.  

§ 9 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 

i likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 Zamawiaj ący  Wykonawca 

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


