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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 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została 
umowa o następującej  treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest przedłużenie licencji na oprogramowania ESET EndPoint Security dla 
użytkownika EAV-12465071,  rozszerzenie do 6000 stanowisk i migracja do wersji ESET EndPoint Security 
Suite. 

2. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 
producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień 
gwarancyjnych.  

3. Licencja, o której mowa w ust. 1 będzie miała charakter niewyłączny i nieprzenośny, i będzie udzielona na 
okres 3 lat: od 12 grudnia 2017 r. do 11 grudnia 2020 r.  

 
§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

 …………….  zł (słownie złotych: ………………) bez podatku od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie określone 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 dostarczenia wersji instalacyjnych, wymiany oprogramowania wadliwego na wolne od wad, 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 naliczony według stawek 
obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

 
§ 3 

DOSTAWA 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wystawione przez producenta oprogramowania dokumenty licencyjne 
potwierdzające przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy 
pocztą elektroniczną pod adres Jolanta.Szelatynska@umk.pl w terminie …. dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy. 
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§ 4 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w 

terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
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 ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 
 

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

1) 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy,  

2) 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku stwierdzenia 
nienależytego wykonania umowy; 

3) 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia - 
w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 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 konto wskazane w nocie. 

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

 
§ 6 

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                                                                                                         
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