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K-ZP.251.44.2020         Załącznik nr 6 

UMOWA NR ………………………………….. 

zawarta w Chełmie w dniu ....... .................... 2020 roku 

pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 
Chełm, NIP 563-20-77-608, REGON 110607010,    

reprezentowaną przez: 

Jacka Kosińskiego – Kanclerza 

zwaną dalej „Zamawiającym” a: 

........................................................................., adres siedziby: ……………………………, działającym na 

podstawie wpisu prowadzonego przez ………………………. pod nr ………… NIP: ......................, REGON: 

.............................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

…...............................................................; 

 

zwanymi dalej oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086), 
Strony ustalają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa systemu kopii zapasowych (backupu danych) i archiwizacji 
danych z replikacją na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanego 
dalej również „systemem” oraz wdrożenie systemu w ramach realizacji projektu pn.: 
„KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UCZELNI – II EDYCJA”, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowanego zgodnie z Umową o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
nr POWR.03.05.00-00-Z029/18-00. 

2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) dostawy systemu, w skład którego wchodzą urządzenia do backupu i archiwizacji danych 
z replikacją oraz oprogramowanie do backupu i archiwizacji danych z replikacją oraz inne 
oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji Umowy (zwane dalej łącznie  
„oprogramowaniem”), wraz z licencjami; 

2) wdrożenia systemu, w tym jego montażu, podłączenia, instalacji i konfiguracji; 
3) przeszkolenia pracowników Zamawiającego (administratorów) z instalacji, konfiguracji 

i administracji systemem; 
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4) zapewnienia wsparcia technicznego, świadczonego przez producenta urządzeń do backupu i 
archiwizacji danych z replikacją w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 – 3, bez uwag i zastrzeżeń. 

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do  
niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 
– 3 w terminie 60 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy system do pomieszczeń Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie   
siedziby Zamawiającego, wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowiących miejsce 
wykonania umowy. 

3. O terminie dostawy systemu, Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną: 
mail: ci@pwszchelm.edu.pl  nie później niż na 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem. 

4. Wdrożenie systemu oraz szkolenia pracowników Zamawiającego zostanie zrealizowane w 
siedzibie Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym. 

5. Dostawa i wdrożenie systemu, będą realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Uczelni. 
6. Wykonawca dostarczy wraz z systemem instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne, certyfikaty 

norm ISO, deklarację lub certyfikat CE oraz licencje na oprogramowanie, o których mowa w 
ust. 9 i 10. 

7. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

8. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za dotrzymany, 
jeżeli przed upływem ustalonego w umowie terminu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na 
podstawie protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, całość przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 1 – 3. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 
1) jest uprawniony do sprzedaży urządzeń do backupu i archiwizacji danych z replikacją, a także 

udzielenia licencji oprogramowania dostarczanego w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 
na zasadach i warunkach określonych w Umowie, 

2) sprzęt, o którym mowa w pkt. 1 jest fabrycznie nowy, przeznaczony przez producenta na 
rynek Polski (nienaprawiany, nieregenerowany, nieużywany) oraz kompletny tj. zawiera 
wszystkie niezbędne części i materiały do jego używania i uruchomienia, 

3) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu należytej 
staranności określonej w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego. 

10. W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania 
z oprogramowania dostarczonego z systemem na warunkach określonych w niniejszej umowie, 
niezbędnych do korzystania z systemu oraz dostarczy stosowne dokumenty licencyjne. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy  
wynosi netto: ............................... zł 
(słownie: .................................................), 
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podatek VAT: ......................................... zł (słownie: ...................................................................), 

brutto: ……………………............................ zł (słownie: …………………….……………………………………….). 

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od  
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy……………………………………………………………………………………………... 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 3 bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r., pod warunkiem 
uzyskania zgody wydawanej przez ministerstwo właściwe do spraw nauki i szkolnictwa 
wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej 
przez ministerstwo do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, na podstawie której Wykonawca 
zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy, w szczególności koszty zakupu, dostawy (w tym wniesienia urządzeń oraz zapewnienia 
wszelkich niezbędnych w tym celu środków technicznych), a także koszty wdrożenia systemu, 
udzielenia licencji oprogramowania systemu, gwarancji, wsparcia technicznego producenta oraz 
wszelkie podatki. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i potwierdza, iż rachunek 
wskazany w ust. 2 jest rachunkiem powiązanym z rachunkiem  rozliczeniowym, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, i został zgłoszony do 
właściwego urzędu skarbowego oraz, że jest umieszczony i uwidoczniony przez cały okres 
trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.zm.) dalej: („Wykaz”). 

8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych 
o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika 
VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do 
wysokości poniesionej szkody. 

9. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji. 

10. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 9 nie wywoła żadnych negatywnych 
konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia 
odsetek od zaległości. 

 

§ 4 

1. Wykonawca  ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną  za powstałe  
u Zamawiającego jak i osób trzecich  szkody spowodowane przy realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji 
Umowy oraz urządzenia do backupu i archiwizacji danych z replikacją są produktami wykonanymi 

przez producenta, a tym samym nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich  
i praw pokrewnych, ani żadnych innych praw osób trzecich. 
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3. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na 
twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego oprogramowanie lub urządzenia do backupu 
bądź archiwizacji danych z replikacją nie są wykonane przez producenta, Zamawiającemu 
przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo zrealizować według 
swojego wyboru: 

1) prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy 
jakichkolwiek kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań, itp., 

2) żądania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 
przy czym Zamawiający zastrzega prawo żądania odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących naruszenia 
autorskich praw majątkowych lub autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy lub 
jakiejkolwiek jego części składowej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt 
i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed 
takimi roszczeniami osób trzecich, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu 
wszelkie poniesione szkody oraz koszty jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić osobie 
trzeciej w związku z jej roszczeniem, o którym mowa wyżej, zasądzone prawomocnym 
wyrokiem sądu, a także wszelkie wydatkowane kwoty jakie Zamawiający poniesie z tego tytułu.   

 

§ 5 

1. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją Umowy oraz upoważnionymi do podpisywania 
protokołów odbioru są: 

1) ze strony Zamawiającego Grzegorz Olszanowski tel. ........................, lub inna osoba przez 
niego upoważniona; 

2) ze strony Wykonawcy: …………….………………..………………tel. .........………………… 

2. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 nie wymagają aneksu w formie pisemnej, a jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 6 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  udziela na przedmiot 
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 2, gwarancji na okres ................................. .   

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 3, bez uwag i zastrzeżeń. 

3. Gwarancja obejmuje wady fizyczne i prawne, a także wady niewykryte w momencie odbioru 
przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, w szczególności za niezgodność z wymogami dokumentacji 
przetargowej oraz dokumentacją dostarczoną Zamawiającemu przez Wykonawcę, każdą 
niesprawność uniemożliwiającą lub ograniczającą korzystanie z systemu, a także błędy  
w dokumentacji lub jej niekompletność. 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego, w miejscach użytkowania 
systemu, przez Wykonawcę lub wskazany przez Wykonawcę autoryzowany serwis producenta 
systemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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5. Naprawy wymagające transportu, celem przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego, realizował 
będzie na swój koszt Wykonawca. Wszelkie naprawy dysku twardego będą przeprowadzane  
u Zamawiającego. 

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie będą powodować dodatkowych opłat za transport i dojazd. 
7. Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad lub nieprawidłowości w działaniu będą przekazywane 

Wykonawcy telefonicznie (nr tel…………………..) lub faksem (nr fax……………..…) lub pocztą 
elektroniczną pod adres e-mail ……………………… w godzinach od 8:00 do 15:30, w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).  

8. Usługę serwisową w okresie gwarancyjnym będzie świadczyć …………………. (nazwa, adres, 
telefon, adres e-mail, faks), osobą wskazaną do kontaktów jest ………………………………. tel. 
…………….., e-mail ……………….. 

9. W ramach gwarancji, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wady, w tym usterki/awarii 
systemu, Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia nie później niż w ciągu 4 godzin, licząc od 
momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone 
przez Wykonawcę faksem lub mailem. 

10. Termin usunięcia wady, w tym usterki/awarii ustala się na nie później niż 24 godziny licząc od 
momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.  

11. Jeśli czas usunięcia wady, w tym usterki/awarii będzie przekraczał 24 godziny (licząc od 
momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas 
naprawy, system (bądź jego elementy) o równoważnych parametrach. 

12. W razie, gdy naprawa systemu do backupu i archiwizacji danych z replikacją potrwa dłużej niż 
umowny termin na naprawę określony w ust. 10, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas 
trwania naprawy. 

13. W razie, gdy naprawa w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy system do 
backupu i archiwizacji danych z replikacją będzie naprawiany kolejne 4 razy, Wykonawca, na 
pisemne żądanie Zamawiającego, wymieni wadliwe elementy systemu na równoważne (o 
parametrach takich samych lub lepszych), fabrycznie nowe, w terminie 14 dni od dnia 
zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

14. W okresie gwarancji, Wykonawca każdorazowo będzie pisemnie informował Zamawiającego 
o zmianie siedziby i numerów telefonów/adresów e-mail, o których mowa w ust. 7 i 8. 
Wykonawca o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinien poinformować 
niezwłocznie, w czasie umożliwiającym Zamawiającemu, realizowanie w sposób niezakłócony 
z uprawnień wynikających z gwarancji.  

15. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest objęty gwarancją producenta zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. Gwarancja, o której mowa w niniejszym 
ustępie nie wyłącza, ani nie ogranicza gwarancji udzielonej na przedmiot umowy przez 
Wykonawcę. 

16. Wyłącznie w przypadku niewywiązania się z zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o takim zamiarze i braku skutecznej reakcji 
ze strony Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, ma prawo skorzystać na 
koszt Wykonawcy z usług zastępczych bez utraty gwarancji. W przypadku skorzystania z takiej 
możliwości, zakres wykonanych prac zostanie udokumentowany przez wykonawcę zastępczego 
zgodnie z ogólnymi zasadami dokumentowania, a dokumentacja zostanie przekazana 
Wykonawcy celem umożliwienia dotrzymania gwarancji przez Wykonawcę. 
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17.  Zamawiający ma prawo w czasie trwania gwarancji bez naruszania jej warunków dokonywać 
modernizacji, rozbudowy, konfiguracji systemu.  

18. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za wady systemu także z tytułu rękojmi według 
zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

§ 7 

1. W ramach otrzymanego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
wsparcia technicznego, świadczonym przez producenta urządzeń/systemu w okresie 36 
miesięcy, w trybie 24x7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czas reakcji na zgłoszenie 4 
godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego). 

2. Wsparcie techniczne będzie świadczone od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1  - 3 umowy, bez uwag i zastrzeżeń. 

3. Poprzez udzielanie wsparcia technicznego należy rozumieć w szczególności prowadzenie 
konsultacji oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie funkcjonowania systemu, telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą przez ………………………. (nazwa, adres, telefon, adres e-mail, faks), 
osobą wskazaną do kontaktów jest ………………………………. tel. …………….., e-mail ………………..   
w godz. 8.00-15.30 w dni robocze.  

 

§ 8 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 
1) za opóźnienie z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1, 

w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia; 

2) za opóźnienie z tytułu niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 9 oraz § 7 ust. 1 
Umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 

3) za opóźnienie z tytułu niedotrzymania terminu naprawy określonego w § 6 ust. 10 Umowy, 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdą godzinę opóźnienia, o ile Wykonawca nie dostarczył, na czas koniecznej naprawy 
systemu zastępczego (bądź jego elementów) o równoważnych parametrach; 

4) za opóźnienie z tytułu niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 13 Umowy,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, w przypadku niedostarczenia systemu zastępczego (bądź jego 
elementów) o równoważnych parametrach na czas koniecznej naprawy; 

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 
Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, przez co rozumie się niedotrzymanie 
jakiegokolwiek warunku określonego w Umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5, Zamawiający może wyznaczyć 
Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania zobowiązań wynikających z umowy  
z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływy wyznaczonego terminu naliczy Wykonawcy 
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karę umowną w wysokości 5000 zł, za każdy taki przypadek. W celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, że za termin odpowiedni w rozumieniu 
postanowienia niniejszego ustępu rozumieją termin nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych. 

3. Kary umowne nie podlegają kumulacji.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania 

dokumentu obciążeniowego. 
5. W przypadku nieuiszczenia kary umownej w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z wynagrodzenia 
przysługującego za wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

7. Odpowiedzialność Stron ze wszelkich tytułów, w tym określona w ust. powyżej, podlega 
ograniczeniu do wysokości 60 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

§ 9 

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, Zmawiający może od umowy 
odstąpić w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust 2 i 3. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, po wyznaczaniu terminu dodatkowego na usunięcie 
naruszeń, jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób rażąco lub uporczywie niezgodny 
z wymaganiami określonymi w Umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie 
Wykonawcy lub w obowiązujących przepisach prawa. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być 
złożone w terminie kolejnych 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych naruszeń. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego na usunięcie 
naruszeń, jeżeli Wykonawca opóźnia się ze zrealizowaniem dostawy systemu, a opóźnienie 
przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający,   
w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może odstąpić od Umowy w całości lub 
części jeszcze niezrealizowanej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 
kolejnych 14 dni licząc od dnia upływu terminu 30 dniowego, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 
uzasadnienia. 

 

§ 10 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 
licencje niewyłączne na całość oprogramowania dostarczanego w ramach realizacji przedmiotu 
umowy oraz udzieli licencji na nowe wersje oprogramowania dostarczane w wyniku realizacji 
niniejszej umowy, uprawniające do nieograniczonego w czasie i terytorium korzystania 
z oprogramowania na polach eksploatacji określonych w ust. 2.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania na 
niżej wymienionych polach eksploatacji: 
1) użytkowanie, eksploatacja, wprowadzanie do pamięci komputerów, wewnętrznych sieci 

Zamawiającego i podmiotów z nim współpracujących; 



8 
Projekt pt.: „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UCZELNI - II EDYCJA” 

 
 
 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową na potrzeby działalności Zamawiającego i w zakresie koniecznym do prowadzenia 
działalności Zamawiającego; 

3) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, 
zwłaszcza wynikające z konieczności dostosowania do zmieniających się przepisów prawa lub 
ich interpretacji, wymogów organizacyjnych Zamawiającego, a także wymogów wynikających 
ze standardów akredytacyjnych funkcjonujących u Zamawiającego;  

4) użyczanie oprogramowania lub jego kopii w celach związanych z działalnością 
Zamawiającego zwłaszcza w celu uzyskania współdziałania oprogramowania z innymi 
programami lub systemami komputerowymi. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w ramach licencji następujące działania Zamawiającego 
nie będą wymagać zgody licencjodawcy: 
1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania; 
2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania oprogramowania w celu poznania jego 

idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 
przechowywania oprogramowania. 

4. W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy na własność Zamawiającego 
przechodzą wszelkie nośniki fizyczne, na których Wykonawca przekaże oprogramowanie (np. płyta 
CD, DVD), a także instrukcje i dokumentacja dotycząca systemu. 

 

§ 11 

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy: 

1) zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych 
rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany 
zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; 

2) w sytuacji, gdy dotyczy to zmiany producenta, modelu systemu do backupu i archiwizacji 
danych z replikacją, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania 
go z produkcji lub braku jego dostępności na rynku europejskim, z tym że wynagrodzenie 
wskazane w Umowie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne systemu do 
backupu i archiwizacji danych z replikacją nie mogą być gorsze niż wskazane w Umowie. 
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia; Strony 
ustalą termin dostarczenia systemu do backupu i archiwizacji danych z replikacją  
o równoważnych lub lepszych parametrach; 

3) nastąpi: 
a) zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana 

dotyczy; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W takim wypadku wpływ takich zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy winien być 
udokumentowany, zaś zmiana Umowy będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 
odpowiednio do udokumentowanej zmiany takich kosztów; 

4) zaistnieje okoliczność siły wyższej (w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony 
umowy nie miały wpływu) powodująca konieczność dostosowania sposobu wykonania Umowy 
do zmienionych okoliczności, a w szczególności zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku 
opóźnienia w realizacji umowy, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, 
stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi  
o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych 
instytucji państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów systemu lub jego 
części/elementów, będącego przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, stanowiących podstawę zmiany umowy. 

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
5. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie jej zmiany i uzupełnienia 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 3 dokonywana jest na  

umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, składany w terminie 30 dni od dnia wejścia 
przepisów dokonujących tych zmian, zawierający kalkulację udowadniającą, że zmiany te mają 
rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz z pisemnym 
zestawieniem wynagrodzeń/ składkami uiszczanymi przez Wykonawcę (zarówno przed jak i po 
zmianie). 

7. Zmiany nazwy, adresu, statusu firmy, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie 
stanowią zmiany umowy. 

 

§ 12  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 
4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Wykonawca może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na 
podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację publiczną 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub 
z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

2. Załączniki do umowy: 

1) załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


