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sygnatura: ZP-049/2017                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

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 pu-
blicznego 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 dostawa wiedeńskiego systemu testów do badań orientacji przestrzennej, 

wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie, zwanego dalej systemem, 
wraz z udzieleniem licencji oraz dostawą wersji instalacyjnej oprogramowania do Zamawiającego, 
zgodnie z zamówieniem publicznym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego (postępowa-
nie o sygnaturze  ZP-049/2017).  

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:  
1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej „opisem”, 
2) oferta Wykonawcy z dnia … , zwana dalej „ofertą”. 

3. System będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek 
Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

4. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.  
Wykonawca zapewnia, że dostarczy oprogramowanie wraz ze wszelkimi wymaganymi tytułami 
prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z systemu. Wykonawca oświadcza także, że 
oprogramowanie będące przedmiotem umowy nie będzie naruszać przepisów prawa, prawem 
chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerial-
nych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych 
oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 

5. Licencja na oprogramowanie będzie miała charakter niewyłączny i nieprzenośny, i będzie udzielona 
na czas określony w opisie i ofercie.  

6. Za moment udzielenia licencji na oprogramowanie uważa się dostarczenie przez Wykonawcę lub 
producenta oprogramowania dokumentów potwierdzających udzielenie licencji Zamawiającemu 
przez producenta oraz oprogramowania i/lub jego kluczy aktywacyjnych. 

7. Licencja będzie wystawiona na Zamawiającego.  
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8. Wersja instalacyjna oprogramowania będzie udostępniona Zamawiającemu na nośnikach DVD. No-
śniki dostarczone będą wyłącznie w wersji oryginalnej. Nie dopuszcza się dostawy kopii. Jeśli taki 
sposób dostawy nie jest przewidziany przez producenta wersja instalacyjna będzie udostępniona 
Zamawiającemu elektronicznie w serwisie internetowym producenta oprogramowania. 

9. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapewni Zamawiające-
mu wsparcie techniczne, w okresie obowiązywania licencji na oprogramowanie.  

 
 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: ……… (słownie: …….. ) złotych bez podatku 

od towarów i usług.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z reali-
zacją przedmiotu umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: 
koszty udzielenia licencji, koszty dostawy nośników z wersją instalacyjną oprogramowania, wymiany 
nośników wadliwych na wolne od wad, koszty instalacji i uruchomienia oprogramowania, wsparcia 
technicznego, cła i opłat celnych (jeśli występują), i nie podlega zmianie.  

3. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy spoczywa na Wykonawcy, kwotę wynagrodzenia wskazaną 
w ust. 1 Wykonawca powiększy o należny podatek od towarów i usług.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem zarejestrowanym dla transakcji unijnych (VAT 
UE)1.  

 
§ 3 

DOSTAWA 
 
1. Wykonawca dostarczy system, wersję instalacyjną oprogramowania oraz licencję na własny koszt i 

ryzyko w terminie ……. dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje dostawę w dniach od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego), 
w godzinach od 8:00 do 14:30. 

3. Minimum 2 dni przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy. 

4. Dostarczone nośniki z wersją instalacyjną oprogramowania muszą być tak zapakowane, aby zapo-
biec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 

5. Dostawa polega na dostarczeniu systemu oraz nośników z wersją instalacyjną oprogramowania do 
jednostki zamawiającego: bezpośrednio do Wydziału Humanistycznego ul. Fosa Staromiejska 1,  
87-100 Toruń lub, w przypadku dostawy elektronicznej,  przesłaniu informacji o udostępnieniu wersji 
instalacyjnej oprogramowania w serwisie internetowym dostępnym dla Zamawiającego na adres 
poczty elektronicznej: bibianna.balaj@gmail.com. Zrealizowanie dostawy przedmiotu umowy będzie 
potwierdzone podpisanym przez obie strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami 
SIWZ, oferty i niniejszej umowy lub nie funkcjonuje prawidłowo, Zamawiający jednostronnie sporzą-
dzi protokół rozbieżności zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia 
wad, nieprawidłowości lub niezgodności w terminie wskazanym w tym protokole (nie krótszym niż 5 
dni).  

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umo-

wy, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty dostar-
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czenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem, o którym mowa  
w par. 3 ust. 5. 

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

3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego usta-
wowych odsetek za opóźnienie.  

 
§ 5 

GWARANCJA 
 
1. System objęty jest gwarancją na okres zgodny z ofertą Wykonawcy. 
2. Warunki serwisu gwarancyjnego:  

1) czas reakcji, czas usunięcia wady, okres gwarancji – zgodnie z warunkami producenta systemu, z 
zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego ustępu,  

2) bieg terminu na dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji rozpoczyna się z dniem otrzymania 
przez Zamawiającego systemu wraz z wersją instalacyjną i licencją,  

3) w przypadku niemożności usunięcia wady w terminie określonym zgodnie z warunkami produ-
centa Wykonawca zobowiązuje się do wymiany w tym terminie wadliwego systemu na system 
nowy wolny od wad, o ile taki system jest dostępny,  

4) okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
wady do dnia przekazania Zamawiającemu naprawionego systemu lub naprawionej wersji insta-
lacyjnej oprogramowania, i biegnie od nowa w przypadku wymiany systemu lub wersji instalacyj-
nej oprogramowania  na nowy/nowe, wolny/wolne od wad,  

5) w przypadku stwierdzenia wady nośnika, uniemożliwiającej jego użytkowanie i nie spowodowa-
nej przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni nośnik na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia wady.  

3. Koszty serwisu gwarancyjnego, w tym w szczególności koszty: usunięcia wady lub w przypadku, gdy 
usunięcie wady nie jest możliwe – sprowadzenia i dostarczenia systemu nowego, wolnego od wad, 
albo sprowadzenia i dostarczenia nowego, wolnego od wad nośnika z wersją instalacyjną oprogra-
mowania, są wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

4. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad przez 8 godzin na dobę, w godzinach od 8.00 do 
16.00 czasu obowiązującego dla siedziby Zamawiającego, w dniach roboczych, od poniedziałku do 
piątku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………, z aktywną opcją informowania o 
statusie doręczenia i żądaniem potwierdzenia odbioru.  

5. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie udzielonej gwarancji regulują  
w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w niniejszej umowie oraz przepisy Kodeksu cywilne-
go, a jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę tylko pod warunkiem, że nie 
są z nimi sprzeczne lub że nie przewidują rozwiązań mniej korzystnych dla Zamawiającego. Jakiekol-
wiek postanowienia dokumentów gwarancyjnych wydanych przez Wykonawcę, sprzeczne z warun-
kami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż 
wynikające z niniejszej umowy, uważa się za niewiążące.  

6. Za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasa-
dach określonych w kodeksie cywilnym.  

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości:  
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1) 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy -  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zama-
wiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy,  

2) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, jednak nie więcej 
niż 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy -  
w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy i przeszkolenia personelu 
Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, a także niedotrzymania terminu reakcji, 
terminu usunięcia wady albo terminu wymiany nośnika, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie dostawy systemu do Zamawiającego wyniesie więcej niż 5 dni, w stosunku do ter-
minu, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, a także jeżeli opóźnienie dostawy oprogramowania wol-
nego od wad i niezgodności z opisem wyniesie więcej niż 5 dni w stosunku do terminu wskazanego 
w protokole rozbieżności, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, Zamawiający wyznaczy ostateczny 
termin dostawy z zagrożeniem, że po jego upływie Zamawiający może odstąpić od umowy w całości 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zażądać z tego tytułu kary umownej określonej w 
ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

3. 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 konto wskazane w nocie.  

4. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszko-
dowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 
§ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
1 – w przypadku, gdy przedmiot umowy nie dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zapis zostanie usunięty 
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