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WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA NR ................................................ 

 

W dniu .........-.........-202… r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm..), pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

z siedzibą w .........................................................................................................................................., 

posiadającą/ym NIP ......................................................., REGON ......................................................,  

wpisaną/ym do CEIDG/KRS pod nr ...………………………………………………………………..  

- wydruk z CEIDG/KRS stanowi załącznik do umowy, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez: 

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

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy wykupienie usług świadczenia pomocy technicznej i subskrypcji 

ubezpieczenia wersji oprogramowania, zwanych dalej „support’em oprogramowania”, 

szczegółowo określonych w załączniku do niniejszej umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i 

dostarczyć Zamawiającemu dostęp do support’u oprogramowania, a Zamawiający zobowiązuje 

się dokonać odbioru i zapłacić umówioną cenę. 

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dostęp do support’u oprogramowania w 

terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. Przez dni robocze uważa się dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ
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§ 3. 

1. Łączna cena suport’u oprogramowania wynosi ..................................................... zł (słownie: 

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

..................................................................................................................................) brutto, w tym 

kwota netto: ..................................................... zł (słownie: …….................................................... 

.................................................................................................................................................) oraz 

podatek VAT: ..................................................... zł (słownie: …...….…........................................ 

........................................................................................................................................................). 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z kompleksową realizacją przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający będzie regulować należność przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr: 

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

na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego po dokonaniu odbioru.  

4. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą płatności. 

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty 

obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i 

usług. 

8. Wykonawca potwierdza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.  

9. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”. 

10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu 

jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika podatku od 

towarów i usług. 
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11. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o 

którym mowa w  ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

12. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości 

podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego 

opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył 

podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez 

Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy 

rozliczył za Wykonawcę podatek należny. 

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zamawiającego. 

14. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 4. 

1. W przypadku przekroczenia terminu dostawy określonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto, o której mowa w § 3  

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie dostawy przekroczy 7 dni, Zamawiający może odstąpić od 

umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej, o której mowa w ust. 3. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy. 

6. Należności z tytułu kar umownych mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

 

§ 5. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków 

ochronnych, itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i 

materiałów potrzebnych przy realizacji niniejszej umowy. 
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§ 6. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 7. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy i 

upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: ....………………………………………………. 

tel. …………………………………., e-mail …………………………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy i 

upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: ....……………………………………………. 

tel. …………………………………., e-mail …………………………………………………….. 

 

§ 8. 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą dążyły do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzygać będzie  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty złożonej 

w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
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2. Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji postanowień niniejszej umowy. 

 

Załączniki do umowy:  

- opis przedmiotu zamówienia 

- wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


