
 

 

WSAP/ 0003/11/2022 

załącznik nr 1 

 

wzór 

 

Umowa nr ...........     

w dniu _____________ r. w ________ pomiędzy 

Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 1A  71-331 Szczecin  

 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 Małgorzatę Fiternicką -  Gorzko – Rektora  

z jednej strony 

a 

................................................ z siedzibą..............................., działającą/ym na podstawie wpisu do 

........................................................................................................................................................................., 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ............................ 

z drugiej strony, zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną” 

 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o  wartości    szacunkowej   

mniejszej   od  kwoty 50.000 zł   prowadzonego   z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) w procedurze zapytania ofertowego na 

podstawie Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej nr 2/2021 z dnia 15 lutego 2021r.  

zawarta została umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący 

Załącznik Nr 1  a jednocześnie Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy  

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach  projektu pn „Równość w edukacji -program 

wsparcia w zakresie dostępności w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie  

POWER.03.05.00-00-A022/220-00  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2024-20 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. 

 

 



§ 2. Termin dostawy oraz zasady odbioru przedmiotu umowy 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie ........ dni od daty 

zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.11.2022r. 

2. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Wyższą Szkołą Administracji 

Publicznej w Szczecinie ul. Siemiradzkiego 1A  71-331 Szczecin  

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące odbioru przedmiotu umowy określone zostały w załączniku 

nr 1 do Umowy. 

4. Realizacja przedmiotu umowy zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. 

§ 3. Dokumentacja przedmiotu Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie wraz z kompletną dokumentacją techniczno - 

eksploatacyjną, użytkową, certyfikatami oraz dokumentami potwierdzającymi udzielenie Zamawiającemu 

licencji (licencje mogą być dostarczone w formie elektronicznej lub papierowej) na jego użytkowanie nie 

później niż z chwilą dostawy.  

 

§ 4. Warunki i terminy płatności wynagrodzenia 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

kwocie brutto .......... (słownie: ............................. brutto), w tym: kwota netto: .......... (słownie: 

............................. netto), wartość podatku VAT: .......... (słownie: .............................), zgodnie ze 

złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do 

Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy. 

3. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury VAT tj. bez konieczności wystawiania not korygujących. 

4. Podstawę wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi podpisany bez 

uwag i zastrzeżeń protokół, o którym mowa w §2 ust. 4. 

5. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających Z Umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone oprogramowanie. Okres i warunki 

udzielonej gwarancji nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji udzielane przez producenta danego 

rodzaju oprogramowania. 



 

§ 6. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w 

następujących okolicznościach i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy albo w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wartości 

brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, 

2) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w okresie 

gwarancji – 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 4 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad lub 

usterek. 

2. W przypadku kiedy Wykonawca nie dostarczy w całości lub w części przedmiot Umowy w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy 

w całości lub części z winy Wykonawcy, z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej – w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za 

niedostarczone w terminie licencje. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, w razie zaistnienia poszczególnych okoliczności, o 

których w ust. 1 będą podlegać stosownemu łączeniu. 

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać 

odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6. Wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 50 % należnego wynagrodzenia 

wykonawcy.  

 

§ 7. Oprogramowanie standardowe 

1. Wykonawca niniejszą Umową, w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy, udzieli 

niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesie na Zamawiającego niewyłączne uprawnienia 

licencyjne na czas wynikający z zasad licencjonowania określonych przez producenta danego 

rodzaju oprogramowania, a jeśli ten nie jest ograniczony czasowo – na czas nieoznaczony. 

2. Wykonawca, w ramach udzielonej licencji, upoważnia Zamawiającego (o ile nie jest to sprzeczne 

z warunkami licencyjnymi producenta danego rodzaju oprogramowania) do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania tego programu w całości lub części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania i korzystania z 

dostarczonego oprogramowania, w zakresie wymaganym w Opisie przedmiotu zamówienia 



oraz dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego, jak również dokumentacji 

dostarczonego oprogramowania, 

2) kopiowania oprogramowania standardowego, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić 

wyłącznie w celu utworzenia kopii archiwalnych lub uzyskania kopii zapasowych 

oprogramowania w ramach  standardowych procesów backup-owych Zamawiającego, 

3) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

4) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego 

kopii, 

5) kopiowania niezbędnej i wymaganej przez Zamawiającego ilości dokumentacji 

technicznej i użytkowej, 

6) modyfikowania oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia lub łączenia go z 

innym programem lub programami komputerowymi w wymaganym zakresie, z 

zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą być dokonywane wyłącznie wzakresie 

dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz dokumentacji 

 dostarczonego oprogramowania, 

7) wykonywania praw zależnych w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. Udzielona licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega wypowiedzeniu, 

chyba, że zostałyby naruszone przez Zamawiającego prawa autorskie Wykonawcy, co zostałoby 

orzeczone prawomocnym orzeczeniem sądu. 

4. Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach udzielonej licencji, o której 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego 

producenta oprogramowania innym podmiotom. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania stanowiącego przedmiot 

Umowy w kolejnych, nowszych wersjach niż te określone w formularzu ofertowym, pod 

warunkiem, że nowa licencja oprogramowania spełnia wszystkie wymagania określone dla licencji, 

która podlega wymianie, a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana 

ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w szczególności nie 

powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 8.Rękojmia za wady 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy 

profesjonalny poziom zgodnie z celem wykonania i przeznaczeniem przedmiotu Umowy. 



2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy polegające 

na niezgodności dostarczonego oprogramowania z kryteriami wskazanymi w Załączniku nr 1, przez 

okres 1 roku od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

3. W okresie rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 

odpowiedni termin, albo żądać obniżenia wynagrodzenia. 

4. W przypadku wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunięcia wady w przedmiocie Umowy, nie 

krótszego niż 7 dni i bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od Umowy w części obarczonej wadą. 

5. Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

§ 9. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących 

okolicznościach:  

1) zmiany w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia polegającej na zastąpieniu określonych 

składników przedmiotu Umowy innymi (w szczególności dotyczy to kolejnych, nowszych 

wersji oprogramowania), pod warunkiem, że nowa licencja oprogramowania spełnia 

wszystkie wymagania określone dla urządzenia albo licencji, która podlega wymianie, a 

Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za 

sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w szczególności nie powoduje 

zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego; 

 

§ 10. Odstąpienie od Umowy 

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, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia , w którym upłynął termin, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu Umowy 

w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 2 Umowy. 

3. Niezależnie od przypadku określonego powyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

przypadku utraty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedmiotu 

Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o utracie tych środków. 



4. Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone  na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z 

tytułu odstąpienia od umowy. 

6. W razie odstąpienia od Umowy dostarczone urządzenia (pod warunkiem zapłaty za nie 

odpowiedniego wynagrodzenia) będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną w jego 

dyspozycji. 

§ 11. Zasady współdziałania stron 

1.  Strony ustalają, iż do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy Strony wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: ........................... 

2) ze strony Wykonawcy: ............................... 

2. Koordynatorzy upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi w Umowie. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego 

koordynatora – dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne dokonanie zmiany Umowy. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą 

współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia 

właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy, Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 

obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1)  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

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


