
 
           

Załącznik nr 5C do SIWZ 
(Wzór umowy)                                             

UMOWA  
zawarta w dniu ……………… r. w Krakowie pomiędzy:    
Akademią Ignatianum w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, NIP 6761687491, 
REGON: 357244777  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………………….. 
(Komparycja Umowy w zakresie osób reprezentujących Zamawiającego zostanie odpowiednio uzupełniona na dzień zawarcia umowy) 
a   
……………………………………………………………………………………………………… 
REGON:………..…NIP:…..............…….., zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez:  
…………………………………………….....  
w treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  
(Komparycja Umowy w zakresie danych Wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy)  
 
Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich umocowania nie 
wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w imieniu Wykonawcy oświadczają, że posiadają 
wymagane uprawienia, zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej 
wykonania. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego i drukarek do blankietów kart”, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), 
nr zamówienia: 1/BZP/2019 - Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę nowych, kompletnych, gotowych do 

pracy dwóch  switchy  (część nr 3 przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego nr 1/BZP/2019) zwanych dalej również „asortymentem” lub „przedmiotem umowy”, przy czym 
przedmiot umowy obejmuje również transport do lokalizacji wskazanej w ust. 3 oraz udzielenie gwarancji na 
zasadach i w trybie określonym w § 6 niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w 
Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa o dofinansowanie nr 
POWR.03.05.00-00-Z203/18. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do następującej lokalizacji: ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków. 
Dostarczenie obejmuje rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę asortymentu w terminie do 30 dni, liczonych od dnia 
udzielenia zamówienia to jest od dnia zawarcia umowy. 

5. Wszelkie postanowienia umowy odnoszące się zbiorczo do asortymentu mają także zastosowanie do 
poszczególnych i pojedynczych sprzętów, a także do ich części/ elementów, w tym oprogramowania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania przetargowego, a w szczególności 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana również „SIWZ”) wraz z załącznikami i oferta 
Wykonawcy.  

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób 
trzecich szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 

9. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania własne.  Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków umowy oraz ważny powód rozwiązania Umowy 
przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę własnymi siłami/* powierza następującym 



podwykonawcom…………………….. (nazwa firmy/podwykonawcy) wykonanie umowy w części / w zakresie 
…………………………..* zgodnie ze złożoną ofertą. 
*Zapis zostanie dostosowany do okoliczności, stosownie do oferty Wykonawcy 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając 
zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy to jest nie używany przed dniem 
dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, 
nieregenerowany, nienaprawiany, nierefabrykowany, kompletny (w szczególności ze wszystkimi podzespołami, 
częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania), wolny od jakichkolwiek wad  fizycznych 
i prawnych, sprawny technicznie, w oryginalnych opakowaniach (których przechowywanie przez 
Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji), pochodzi z oficjalnego kanału 
dystrybucyjnego  producenta dla Unii Europejskiej, jego zakup i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie 
narusza prawa, w tym również praw osób trzecich; Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy 
Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do 
zwrotu wartości ofertowej wydanego asortymentu, bez względu na inne postanowienia umowy. 

4. Dostarczony asortyment musi być zarejestrowany w bazie danych producenta na użytkownika końcowego, 
jakim będzie Zamawiający. Na potwierdzenie legalnego pochodzenia oraz dokonania wymaganej rejestracji 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu numery seryjne dostarczanego asortymentu jeszcze przed realizacją 
dostawy tj. nie później niż na 3 dni przed dostarczeniem, w formie e-maila na adres przedstawiciela 
Zamawiającego wskazany w § 11 pkt 1 lit a) umowy lub pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w 
komparycji umowy, co pozwoli Zamawiającemu potwierdzić prawidłowość wymaganej przez Zamawiającego 
rejestracji asortymentu, poprzez przekazanie numerów seryjnych do producenta asortymentu i uzyskanie 
potwierdzenia spełnienia ww. wymagań. 

(Poniższe zapisy ust. 5, 6, 7, 8 będą miały zastosowanie o ile zaoferowane elementy składowe asortymentu podlegają 
licencjonowaniu -  zapisy zostaną dostosowane do okoliczności, stosownie do oferty Wykonawcy) 
5. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 

umowy, Zamawiający  nabywa  nieodwołalne  i  nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania 
ze  wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w  zakresie 
wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  pokrewnych (t. j. Dz. 
U. 2018 poz. 1191 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji:   

a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z  programu  komputerowego.  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem 
komputerowym;    
b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania 
jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, 
jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, 
wyświetlania,  stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;    
c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww.  ustawy,  
jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do  osiągnięcia  współdziałania  
niezależnie  stworzonego programu komputerowego z innymi  programami  komputerowymi, o ile 
zostaną spełnione następujące warunki:    
ca) czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z 
egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na  ich rzecz,    
cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o 
których mowa pod lit. ca),    
cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne 
do osiągnięcia współdziałania.   

6. Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z oprogramowania w zakresie wskazanym 
w ust. 5 niniejszego paragrafu, w chwili podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 umowy bez 
zastrzeżeń oraz zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 umowy, bez konieczności składania przez Strony 
dodatkowego oświadczenia woli.  

7. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
również egzemplarze oprogramowania w wersjach instalacyjnych stanowiące z dniem udzielenia licencji na ww 
własność Zamawiającego to jest nośniki z tym oprogramowaniem lub/oraz zapewnić dostęp Zamawiającemu do 
zasobu internetowego lub innego systemu informatycznego w celu pobrania oprogramowania drogą 
elektroniczną oraz dostarczyć klucze licencyjne, które uruchomią procedurę dostępu i pozwolą na korzystanie z 
oprogramowania wraz z odpowiednimi certyfikatami/ dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z 



niego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w § 6 mowy podpisanym przez obie 
Strony. Wraz z udzieleniem Zamawiającemu licencji nastąpi przeniesienie na Zamawiającego własności 
nośników na których utrwalono oprogramowanie w chwili jego wydania, o ile wydanie następuje w formie 
fizycznej, a nie poprzez jego udostępnienie w poprzez zasób internetowy lub inny system informatyczny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 
certyfikaty/ etykiety producenta oprogramowania dołączone do tego oprogramowania są oryginalne i 
licencjonowane zgodnie z prawem. Negatywna weryfikacja oryginalności lub legalności uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w tej części i żądania kary umownej określonej w § 7 ust. 2 lit. g 
umowy. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do producenta danego oprogramowania z prośbą o 
weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały z nim związane są oryginalne/legalne. 

9. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wskazówek 
i zaleceń Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania zobowiązań objętych niniejszą umową, chyba że 
byłyby one niezgodne z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wykraczały poza przedmiot umowy. 

 
§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została 
na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości:………………....................... zł netto (słownie: ............................................ złotych 00/100), co po 
doliczeniu należnej stawki podatku VAT …….% daje kwotę brutto: ..................... zł (słownie: 
............................................ złotych 00/100), zgodnie ze szczegółowym wyliczeniem: 

l.p. Opis (w tym nazwa, 
model, producent)  

Ilość Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
netto 
 

Stawka  
VAT (%) 

Wartość 
brutto 

A B  C D E F G 

…        

 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 ustala się jako ryczałtowe. Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją umowy, które Wykonawca powinien był  przewidzieć w celu 
prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem podatków, innych danin i opłat, kosztów związanych z 
wydaniem przedmiotu umowy, w tym za transport i opakowanie, koszty usług świadczonych w ramach 
gwarancji odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i inne, nawet jeśli nie zostały wprost wskazane. 
Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wyczerpuje 
wszelkie roszczenia majątkowe Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. 
U. 2018 poz. 2174 ze zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług 
VAT na zamawiany asortyment w zakresie objętym ww. stawką podatkową – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 
przywołanej ustawy. 

5. Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego przesłanego na adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy wskazany w §11 pkt 1 lit b) umowy o wydaniu zaświadczenia przez ministra 
właściwego ds. szkolnictwa wyższego, potwierdzającego przeznaczenie dostarczonego asortymentu dla 
placówki oświatowej w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174), doręczy wystawioną korektę faktury opiewającą na kwotę netto (bez 
podatku VAT) w zakresie objętym stawką 0% VAT do siedziby Zamawiającego w Krakowie (31-501) przy 
ul. Mikołaja Kopernika 26. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca 
wystawił fakturę opiewającą na kwotę wynagrodzenia netto. 

 
§ 4 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru 
bez zastrzeżeń, na podstawie dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT, z 
uwzględnieniem ust. 2 i 3.  

2. Termin zapłaty za należycie wykonany i odebrany w trybie § 5 umowy przedmiot umowy ustala się do 30 
(trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Nieprawidłowo 
wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia, a  Zamawiający e-mailem 
lub na piśmie powiadomi Wykonawcę o zastrzeżeniach wobec tej faktury. Wykonawca bezzwłocznie dokona 
korekty i przekaże skorygowaną fakturę VAT Zamawiającemu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. W takim przypadku termin zapłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu skorygowanej faktury VAT. 



3. Wykonawca wystawi fakturę z tytułu dostawy przedmiotu umowy realizowanego w ramach Projektu pn. 
Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 
2 do umowy. 
Faktura winna być wystawiona na Akademię Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 
Kraków, NIP 6761687491 i opisana odpowiednio do danego Projektu. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.). 
Postanowienia umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT stosuje się odpowiednio 
do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatkiem podatku VAT */ nie jest czynnym podatnikiem podatku 
VAT * na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada NIP ................................ 

8. Zamawiający oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT (nie rozlicza VAT, 
nie może przyjąć faktury z odwrotnym obciążeniem - procedura odwrotnego obciążenia dotyczy vatowców 
czynnych, zatem nie może mieć zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia VAT, o którym mowa w 
art. 17 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 
z późn. zm.). 

9. W przypadkach prawem podatkowym przewidzianych, z zastrzeżeniem ust. 8, należny od kwoty 
wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu 
Skarbowego (w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług). 

* Zapis zostanie dostosowany wg. statusu Wykonawcy 
 

§ 5 
1. Wykonawca dostarczy asortyment do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, o której mowa w § 1 ust. 3 

umowy, a przyjęcie dostawy zrealizowane będzie w dzień roboczy. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o 
dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy, w godzinach od 8:30 do 15:30. 

2. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zgłoszona osobie wskazanej w § 11 pkt 1 lit. a) umowy, na minimum 2 
(dwa) dni robocze przed planowaną datą dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa i odbiór ilościowy nie może 
nastąpić później niż w terminie o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.  

3. Zamawiający zastrzega, iż podpisanie protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy nastąpi w 
terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia dostawy asortymentu przez Wykonawcę do lokalizacji wskazanej 
w § 1 ust. 3 umowy, w celu weryfikacji zgodności dostarczanego asortymentu z ofertą Wykonawcy (odbiór 
jakościowy). 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć asortyment do wskazanej lokalizacji w § 1 ust. 3 umowy na koszt 
własny i własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do 
przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku 
i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia 
przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, spoczywa 
na Wykonawcy.  

5. Protokół odbioru będzie sporządzony po sprawdzeniu zgodności realizacji umowy z warunkami umowy, SIWZ 
i ofertą Wykonawcy. Warunkiem przyjęcia dostawy przedmiotu umowy i podpisania przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokołu odbioru będzie również dostarczenie wraz z przedmiotem umowy: karty 
gwarancyjnej, w tym oświadczenia gwaranta, instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim(lub w języku 
angielskim przewidziano taką możliwość w Załączniku 1C do SIWZ)  oraz jeśli były wymagane zapisami SIWZ 
lub Załącznika 1C do SIWZ – innych dokumentów, a także innych akcesoriów, w szczególności 
potwierdzających legalność dostarczanych rzeczy, a także, rodzaj i okres serwisu i innych świadczeń w ramach 
okresu gwarancji lub rękojmi. 

6. Za dotrzymanie terminu wykonania uważa się dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności 
składających się na przedmiot umowy, w terminie określonym w § 1 ust. 4 umowy, co zostanie poświadczone 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń (w zakresie odbioru ilościowego i jakościowego). 

7. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi, nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po 
dokonaniu odbioru. 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad (usterek), przy czym jest zobowiązany 

zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie 



gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i 
innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 

2. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: 
nazwę i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące 
Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu 
umowy. Postanowienia umowy dotyczące gwarancji, mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji 
producenta, chyba że ogólne warunki gwarancji producenta są korzystniejsze dla Zamawiającego.  

3. Gwarancja na przedmiot zamówienia zostaje udzielona na okres: …lat * licząc od daty wykonania umowy tj. od 
daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem 
zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ i niniejszej umowy. W ramach gwarancji 
Wykonawca będzie zobowiązany m.in. zapewnienia nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej 
konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu 
umowy w okresie gwarancyjnym świadczonym przez gwaranta. Gwarancja obejmuje  cały asortyment 
(wszystkie urządzenia, oprogramowanie części składowe, podzespoły, oraz inne elementy wchodzące w skład 
przedmiotu umowy lub usługi nabyte u podmiotów trzecich przez Wykonawcę). Gwarancji podlegają usterki, 
wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczony asortyment, 
deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa 
Wykonawca.  

4. Świadczenia gwarancyjne, w tym techniczny serwis gwarancyjny, o którym mowa w ust. 6 będą wykonywane  
na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (on site), a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie 
działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego 
ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego 
(oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu 
umowy. 

6. W ramach gwarancji i rękojmi, wobec wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający 
otrzyma serwis techniczny (dalej zwany również „serwisem”) dla dostarczonego asortymentu (w tym 
oprogramowania) polegający w szczególności na:  
a) możliwości dokonywania nieograniczonej ilości zgłoszeń serwisowych, u …………………….) *, w 
godzinach co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00 za pośrednictwem telefonu pod nr ……. lub faksu o nr 
……, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) dedykowany serwis internetowy/ 
inny system informatyczny dostępny pod adresem: …………………... * 
b) możliwości monitorowania statusu zgłoszeń serwisowych poprzez …………………….(np. w systemie 
informatycznym producenta) w celu oceny jakości świadczonych usług serwisowych oraz czasu reakcji na 
zgłoszenie serwisowe Zamawiającego, 
c) nieodpłatnych świadczeniach w miejscu użytkowania przedmiotowego asortymentu (on-site) tj. wymianie 
wadliwego asortymentu (w tym oprogramowania) na nowe wolne od wad lub skutecznym usunięciu wad 
rozumianym jako przywrócenie pełnej sprawności jego działania, w terminie uzgodnionym przez Strony z 
uwzględnieniem ust. 9, przy czym reakcja serwisu rozumiana jako pierwsza diagnostyka musi nastąpić do 24 
godzin od chwili zgłoszenia (tzw. Next Business Day Response) zgodnie z lit. a) jeśli zgłoszenie nastąpiło w 
dniu roboczym lub w najbliższym dniu roboczym, jeśli zgłoszenie nastąpiło w dniu nie będącym dniem 
roboczym,  
d)dostępie do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania (np. bezpośrednio ze strony producenta) przez 
cały okres świadczenia gwarancji wskazanego w ust 3. Dotyczy to wszystkich elementów oprogramowania 
dostarczanych w ramach zamówienia (np. firmware, monitorowanie, zarządzanie itd.) 

7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją 
techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, 
powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w 
ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, przy 
czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo 
dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego 
dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub 
modułu). 

9. Czas usunięcia wad, w tym naprawy wynosi maksymalnie 20 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa 
w ust. 6 lit. a), chyba że Strony ze względu na uzasadnione okoliczności ustalą inny termin i potwierdzą to na 



piśmie, z zastrzeżeniem ust. 13 Zmiana terminu, o której mowa nie stanowi zmiany umowy. Do czasu usunięcia 
wad wlicza się dzień reakcji serwisu ustalony zgodnie z ust. 6. Okres gwarancji ulega automatycznie 
przedłużeniu o okres naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej na nową wolną od wad, tj. czas liczony od 
zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony zgodnie z ust. 6. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji, przy czym okres rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego jest zrównany z 
okresem gwarancji, jednak nie krótszy niż 24 miesiące i jest liczony od momentu dostarczenia Zamawiającemu 
całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie 
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 
odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 
terminu określonego na usunięcie wady przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1) będzie wymagał demontażu i ponownego 
zamontowania rzeczy po dokonaniu wymiany na rzecz wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania 
tego obowiązku przez podmiot świadczący usługi w ramach gwarancji lub rękojmi postanowienia ust. 12 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, gdy gwarant lub Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do 
powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich 
przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad, a Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty za ww. 
wykonanie zastępcze. 

13. Jeśli czas naprawy przekroczy 30 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 
asortymentu zastępczego o co najmniej takich samych parametrach. Zastosowanie ma ust. 11.  

14. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez 
producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach 
eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę przy odbiorze, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ.  

15. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których asortyment 
był dostarczony. Zamawiający może usunąć opakowania, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony 
asortyment pomimo braku opakowań będzie podlegał świadczeniom gwarancyjnym, w tym serwisowi. 
*Zapis zostanie dostosowany do okoliczności, stosownie do oferty Wykonawcy 

 
§ 7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej 
wysokości w przypadku: 
a)   odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy; 
b)    niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w 
sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, załącznika 1 do umowy, 
albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z 
SIWZ, załącznika 1 do umowy i użytkowych przedmiotu umowy; 

c)   opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki licząc od dnia następnego w 
stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 umowy; 

d)   opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad;  

e)    opóźnienia lub zwłoki w spełnianiu serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 6 umowy w stosunku do 
terminów tam określonych, w wysokości 5 % wartości asortymentu ustalonej zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, 
którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wady poprzez 
wymianę na nowy asortyment wolny od wad lub dokonaniu skutecznej naprawy rozumianej jako 
przywrócenie pełnej sprawności jego działania;  

f)    braku doręczenia wystawionej korekty faktury w wysokości stanowiącej równowartość należnego 
podatku od towarów i usług VAT z tytułu realizacji dostawy przedmiotowego asortymentu w terminie 
określonym w § 3 ust. 5 umowy. 



g)    odstąpienia od  umowy w przypadku, o który mowa w § 2 ust. 8 umowy w wysokości 30 % umownej 
wartości oprogramowania, które zostało zweryfikowane jako nieoryginalne lub nielegalne; 

h)    za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, rozumianego jako naruszenie postanowień 
umowy, w szczególności postanowień paragrafów 1, 2, 5 i 6 – 1 %  wynagrodzenia  brutto ustalonego  w 
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy;  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przydatku odstąpienia od niniejszej umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto  ustalonego w § 3 ust. 2 umowy. 

4. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar 
umownych przewidzianych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy. 

5. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany tej nocie obciążeniowej. 
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 
8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym 

miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich 
naliczenia.  

9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej 
Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
11. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

 
§ 8 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej 
umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 i 3. 

2.    Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia zgodnie z art. 145 ustawy Pzp 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. W tym przypadku Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku  
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3.  Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności: 
a) zostanie podjęta likwidacja lub rozwiązanie Wykonawcy bez przeprowadzania likwidacji, 
b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c)  w celu zawarcia umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty; 
d) Wykonawca dostarczył asortyment nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu 

realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym 
niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej postanowieniami;  

e) wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji umowy, które czynią dalszą realizację umowy niemożliwą 
lub niecelową. 

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

6.   Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 
7. Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może odstąpić - zgodnie 

ze swoim wyborem - od całości umowy lub od jej części. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z tej 
części umowy, której odstąpienie nie dotyczy. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony do 
wynagrodzenia w części, której odstąpienie nie dotyczy. 
 

§ 9 
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 

którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, 
powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno - gospodarczej. 



2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony 
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody 
spowodowanej siłą wyższą.  

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy  w formie zastrzeżonej w ust. 1, przy zachowaniu 
ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie 
Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne 
niezawinione przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 9 umowy, 
jednak o nie dłużej niż 14 dni w ww. przypadkach. 
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez gwaranta lub przez Wykonawcę 
nieprowadzącego do podwyższenia wynagrodzenia za asortyment określonego w § 3 ust. 2 umowy; 
c) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy 
jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy  lub zmiany 
technologii na równoważną lub lepszą, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania 
lub wycofania go z produkcji, po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta (lub jego 
przedstawiciela), z tym że cena wskazana w § 3 ust. 2 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie 
mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty; 
d) w razie ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego asortymentu zmianę polegającą na 
zastąpieniu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy danego produktu produktem 
zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w załączniku 1 do umowy dla asortymentu 
zastępowanego, rekomendowanym przez producenta (lub jego przedstawiciela) lub Wykonawcę w związku z 
ujawnieniem takich wad. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej oświadczenia popartego 
dokumentami pochodzącymi od producenta (przedstawiciela producenta) potwierdzającego fakt spełniania przez 
produkt zastępczy wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy; 
e) opóźnień w projektach nadrzędnych prowadzonych przez Zamawiającego uniemożliwiających realizację 
przedmiotu umowy zgodnie z określonym pierwotnie terminem; przez projekt nadrzędny rozumie się w 
szczególności projekt, od którego uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja zamówienia, którego dotyczy 
niniejsza umowa; 
f) wprowadzenia zmiany warunków licencjonowania oprogramowania przez jego producenta (lub 
przedstawiciela); 
g) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych 
pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym instytucjami nadzorującymi 
Zamawiającego lub instytucjami zarządzającymi Programem Wiedza Edukacja Rozwój bądź instytucjami, którym 
instytucje zarządzające przekazały część swoich zadań (instytucje pośredniczące), a które to zmiany mają 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 
h) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych programowych lub zaleceń, 
dotyczących przedmiotu umowy, instytucji nadzorujących Zamawiającego lub instytucjami zarządzającymi 
Programem Wiedza Edukacja Rozwój bądź instytucjami, którym instytucje zarządzające przekazały część swoich 
zadań (instytucje pośredniczące), w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 
i) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego w przypadku 
zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, przy czym jeśli 
Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą 
umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w 
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest 
obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca); 
j) gdy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/-om nie było przewidziane przez Wykonawcę 
w ofercie, a taka potrzeba wynikła w trakcie realizacji umowy (w szczególności ze względów losowych lub innych 
korzystnych dla Zamawiającego), Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/-om;  Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na powierzenie wykonania części przedmiotu 
umowy podwykonawcy/-om wskazanemu przez Wykonawcę;   
k)  wystąpienia w okresie obowiązywania umowy zmian, które będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę w postaci zmiany:  



k.1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);  
k.2)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
k.3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy 
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. 
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy w rozumieniu 

art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1e ustawy Pzp, z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1. 
4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień 

umowy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w tej sytuacji do kwoty 
netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu 
wystawienia faktury. 

5. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym 
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu 
świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zastosowanie ma ust. 1.  

6. Zmiany,  o  których  mowa  w niniejszym paragrafie mogą być powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 
7. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2, 3 i 5 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do obligatoryjnego wyrażenia takiej zgody. Warunkiem 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron wyrażona w formie określonej w ust. 1. 

8. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana 
danych teleadresowych określonych w umowie lub osób wskazanych w § 11 ust. 1 umowy, nastąpią poprzez 
przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. Zastosowanie ma § 
12 ust. 1 umowy. 

 
§ 11 

 1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, jego bieżący nadzór, odbiór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby *:  
a) Ze strony Zamawiającego: ………….– tel. ………., e-mail: ………lub inna osoba wskazana przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 umowy. 
b) Ze strony Wykonawcy – ……….. – tel. ………….., e-mail: ………….lub inna osoba wskazana przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 umowy. 
 2. Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane w ust. 1 nie są uprawnione do podejmowania decyzji w 
 zakresie zmiany zasad wykonywania umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany umowy. 

3.  Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 11 ust. 1 udostępniane będą drugiej Stronie,                         
która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji umowy.    
4. Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,                           
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 

 5. Zamawiający podaje, że dane, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie przetwarzał w okresie realizacji 
 umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres wymagany przepisami prawa, oraz iż powołał                                
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ignatianum.edu.pl  
 *Dane zostaną uzupełnione po wyznaczeniu takiej osoby przez Zamawiającego/ Wykonawcę, przed zawarciem umowy 

 
    § 12 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym 
lub za potwierdzeniem ich złożenia. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem 
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 
wysłaną pod dotychczas znany adres. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w 
całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i 
innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w 
przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 



3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez 
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem 
jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na 
wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu 
art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
przed dokonaniem przetwarzania  

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, a także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
7. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa (2) egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden (1) dla Wykonawcy. 
 
 

.........................................                                      ..................................... 
Zamawiający    Wykonawca 



 

 

         Załącznik nr 2 do umowy  
PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór) 

sporządzony w siedzibie Zamawiającego – Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26,                 
31-501 Kraków na podstawie umowy …………………….z dnia ……………….zawartej pomiędzy:  
Zamawiający: ……………………………………………………. 
reprezentowany przez: ………………………………………….. 
Wykonawca: …………………………………………………….. 
reprezentowany przez: ………………………………………….. 
 
Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na lata 2014 – 2020  w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z203/18  

1. Dokonano/ nie dokonano * odbioru n/w asortymentu *:  
Lp. Określenie: nazwa ( handlowa)/producent/  model/ inne dane 

identyfikujące (w tym nr seryjny) 
Ilość Inne / uwagi 

1.    

itd     

 
2. Potwierdzenie kompletności odbieranego przedmiotu umowy:    

Tak* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń)   
Tak* (potwierdzam odebranie – zastrzeżenia………………………………………….)   
Nie* – …………………………………………….   

3. Końcowy wynik odbioru (odbiór jakościowy):    
Pozytywny*    
Pozytywny* – zastrzeżenia……………………………………….   
Negatywny* – ……………………………………..  *  

4. Zamawiający wyznacza następujący termin na ich wad / usterek opisanych w zastrzeżeniach usuniecie i 
dostarczenie przedmiotu zgodnego z umową ...................................................* 

5. Termin wykonania umowy: 
            - zgodny z umową/niezgodny z umową*  - zastrzeżenia:

 ………………………………………………………………………………………………………… 

      6.   Uwagi  *:  

            ..............................................................................................................................................…………….. 
Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez  
Zamawiającego po dokonaniu odbioru.   
 
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron  

 
Kraków, dn…………………… r.  

  
Przedstawiciel/-e  Zamawiającego:                                                               Przedstawiciel/-e Wykonawcy:      

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

 
* Niepotrzebne skreślić 


