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sygnatura: ZP-021/2017            Załącznik nr 4 
 
 
 

 
 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 
 
 

W dniu …………………………………  w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  

reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego w myśl 
przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest obsługa realizacji umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. 

pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie 
w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem 
licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (zwanego dalej umową MPSA), zwanych dalej 
,,licencjami’’, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i ofertą Wykonawcy. 

2. Zamawiający posiada status uprawnionego użytkownika edukacyjnego i niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 
umowy zawrze z Microsoft umowę poprzez złożenie formularza rejestracyjnego podmiotu stowarzyszonego. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia definicję odsprzedawcy wskazaną w umowie, o której mowa w ust. 1, a także 
posiada prawo do zawarcia niniejszej umowy na warunkach w  niej ustalonych i prawo do odsprzedaży licencji.  

4. Wykonawca Zobowiązuje się do zarejestrowania dwóch Kont Zakupowych dla Zamawiającego wymaganych w 
ramach umowy MPSA, z czego: 

1) pierwsze konto będzie zarejestrowane na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

2) drugie konto będzie zarejestrowane na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w 
Bydgoszczy. 

5. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy zamówienia na licencje wskazane w aktualnej na dzień złożenia 
zamówienia liście produktów, obowiązującej dla umowy MPSA, a Wykonawca będzie dokonywać ich odsprzedaży. 

6. Zamawiający będzie przesyłał podpisane przez Kanclerza lub Zastępcę Kanclerza zamówienia drogą elektroniczną na 
adres …………………….. lub faksową na nr faksu ………………………..  

7. Zamawiający będzie zamawiać licencje w liczbie zgodnej ze swoimi potrzebami. Nie wykonanie przez Zamawiającego 
umowy w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ nie wymaga 
podania uzasadnienia i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, nie jest również odstąpieniem od umowy. Zmniejszenie liczby zamówionych licencji, w stosunku 
do liczby licencji wskazanej w SIWZ będzie skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 
umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 
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8. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu, na własny koszt i ryzyko, wersje instalacyjne licencji poprzez 
udostępnienie ich Zamawiającemu w serwisie internetowym producenta. 

9. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy usługi towarzyszące, polegające w szczególności na: 

1) miesięcznym dostarczaniu Zamawiającemu aktualnych cenników produktów dostępnych w ramach umowy 
MPSA, 

2) udzielaniu Zamawiającemu informacji o błędach wykrytych w dostarczonych lub oferowanych w ramach umowy 
MPSA licencjach wraz z podaniem sposobu ich usunięcia, 

3) doradztwie w zakresie licencji dostępnych w ramach umowy MPSA, w tym udzielanie na wniosek Zamawiającego 
pisemnych wyjaśnień dotyczących sposobu licencjonowania produktów Microsoft, 

4) udzieleniu wparcia podczas rejestracji Zamawiającego jako podmiotu stowarzyszonego i Kont Zakupowych, 

5) umożliwieniu Zamawiającemu stałego dostępu do zbiorczego zestawienia licencji udzielonych Zamawiającemu w 
ramach niniejszej umowy, dostępnego w zabezpieczonej witrynie Microsoftu, 

6) telefonicznym wsparciu technicznym świadczonym na rzecz Zamawiającego w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 9:00 - 16:00 pod numerem …………. . 

10. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 

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

11. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego są:  

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

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

12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 10–11 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i nie 
stanowi zmiany treści umowy. 

13. Integralnym załącznikiem niniejszej umowy jest umowa Microsoft Products and Services Agreement nr 4100021400 
zawarta dnia 22.09.2015 r.. 

 
§ 2 

Wartość umowy, ceny 
 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, tj. z tytułu odsprzedaży licencji oraz 
świadczenia usług towarzyszących wynosi nie więcej niż ………………………. zł netto (słownie złotych: 
…………………………………….).  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie obliczone na podstawie cen wskazanych w cenniku akademickim dla 
umów MPSA obowiązującym na dzień złożenia zamówienia i wyrażonych w EUR, z uwzględnieniem stałego w 
okresie obowiązywania umowy opustu w wysokości ……..%. 

3. Wykonawca wyliczy równowartość w złotych kwoty wynagrodzenia określonej zgodnie z ust. 2 stosując kurs średni 
EURO w złotych z tabeli ,,A’’ Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący na dzień wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.  1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty udzielenia licencji, koszty 
wersji instalacyjnych, koszty świadczenia usług towarzyszących, cło, opłaty celne itp.  

5. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, że w konsekwencji okoliczności, o której 
mowa w §1 ust. 7 umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może być odpowiednio niższe, z 
zastrzeżeniem, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% 
wynagrodzenia netto określonego w ust.1. 

6. Do kwoty należnego wynagrodzenia w złotych Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
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§ 3 
 Terminy 

 

1. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zarejestrowania Konta Zakupowego dla Zamawiającego lub do 
momentu wyczerpania kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 2 ust. 1, którekolwiek z tych zdarzeń będzie 
wcześniejsze.  

2. Wykonawca będzie realizować zamówienie, o którym mowa w §1 ust. 5 umowy w terminie ……. dni od daty jego 
otrzymania od Zamawiającego. 

3. Za datę wykonania zamówienia będzie uważana data publikacji w serwisie internetowym, dostępnym dla 
Zamawiającego potwierdzenia udzielenia licencji. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 

1. Wykonawca będzie wystawiać faktury po zrealizowaniu każdej dostawy sukcesywnej wynikającej z otrzymanego 
zamówienia, zgodnie z wykazem załączonym do zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze 
w terminie ……….. dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek Zamawiającego. 

4. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek. 
 

§ 5 
Kary umowne 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) 2% wynagrodzenia netto należnego z tytułu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, 
jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto należnego z tytułu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 
ust. 5 niniejszej umowy – w przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy za każdy 
dzień opóźnienia. 

3) 0,5% wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności nie zapewnienia Zamawiającemu usług towarzyszących, o których mowa w 
§ 1 ust. 9 umowy, za każde stwierdzone przez Zamawiającego nienależyte wykonanie umowy. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, na 
podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, przelewem na rachunek bankowy wskazany w 
nocie. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 6 

Zmiany 
 

Zamawiający dopuszcza zmianę cen licencji wskazanych w ofercie w następstwie postanowień § 2 ust. 2 umowy. Zmiana 
taka nie stanowi zmiany postanowień umowy i nie wymaga aneksu. 
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§ 7 
Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w szczególności 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zamawiający          Wykonawca 
 


