UMOWA nr DZP-362-92/2020 – dotyczy części I, II, III
W dniu .........................2020 r., w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym
nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez: ……………………………….,
działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UW nr …………………………,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………..………
będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ………………. REGON:………………………., działającym na
podstawie ……………………………… który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym
dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………………………………..,
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr DZP-361-92/2020 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych została
zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup pakietów specjalistycznego oprogramowania do modelowania
geologicznego określonego w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy oraz integralną jej część.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy licencji Zamawiającemu do użytku
komercyjnego na program komputerowy producenta …………………., zwanego dalej
Licencjodawcą, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy
oraz integralną jej część.
3. Przedmiot umowy musi być pochodzić bezpośrednio z legalnego kanału dystrybucji akceptowanego
przez Licencjodawcę.
4. Zakres uprawnień Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i okres licencjonowania
określają jednoznacznie nazwy licencji i dokumenty publikowane na stronach Licencjodawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany oprogramowania zaproponowanego w ofercie na
równoważne w sytuacji gdy Licencjodawca zmieni wersje licencji lub oprogramowania. Przed
wprowadzeniem zmian Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną
o zaistniałym fakcie.
6. Zmiana oprogramowania opisana w ust. 5 będzie wprowadzona po pisemnej lub mailowej akceptacji
Zamawiającego, w trybie wskazanym w § 10 ust. 3.
7. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu: „Synergia badań biogeochemicznych,
geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat
fliszowych SynerGa”, o Akronimie SynerGa, współfinansowanym ze środków UE – EFRR, nr.
umowy o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjny Rozwój: POIR.04.01.01-00-0036/18
oraz przez PGNiG SA w ramach Umowy CS/JA/19/169716 z dnia 30.09.2019.
§2
Dostawa oprogramowania
1. Wykonawca dostarczy licencje i oprogramowanie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody poświadczające autentyczność
zakupionych Licencji na zasadach określonych przez Licencjodawcę.
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3. Nośniki z oprogramowaniem, klucze instalacyjne oraz dokumenty poświadczające autentyczność
Licencji Wykonawca:
1) dostarczy drogą elektroniczną na adres …………………………………… lub
2) udostępni na portalu Licencjodawcy lub Wykonawcy lub
3) dostarczy fizyczne nośniki w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
4. Fakt sprzedaży Licencji będzie potwierdzony e-mailem na adres ……………………………..……,
a w przypadku dostaw rejestrowanych poprzez portal, także odnotowany w bazie licencji
Licencjodawcy lub Wykonawcy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę zawierającą podatek VAT określoną w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz integralna jej część, w łącznej
wysokości ......................................................................................................................................... zł,
słownie: ……………………………………………………………………………………... złotych,
w tym cena netto ……….…. zł, słownie: ………………………………………………….. złotych,
oraz należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie
powstania obowiązku podatkowego.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania
zamówienia bez zastrzeżeń.
Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia wykonania zamówienia.
Wykonawca wystawi fakturę VAT zawierającą numer umowy i numer części oraz dostarczy ją na
adres ………………………………………………
Faktury będą wystawiane dla: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa, NIP 525-001-12-66.
Należność za fakturę Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
…………………………, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
1) jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym
podatnikiem podatku od towarów i usług;
2) rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 jest rachunkiem rozliczeniowym
w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2357) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106),
zwanym dalej „Wykazem”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef
KAS).
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o utracie statusu czynnego podatnika od
towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, w
terminie 24 godzin od chwili odpowiednio utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i
usług lub wykreślenia jego rachunku z Wykazu.
Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą płatności.
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10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty
obciążają wyłącznie Wykonawcę.
11. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy
ustawowe odsetki za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
12. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z
wierzytelnościami Zamawiającego.
14. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.
15. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych,
które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe
dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać
odliczony za względu na jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również przypadku,
w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) realizacji dostawy licencji i oprogramowania określonego w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej
umowy;
2) świadczenia (supportu) wsparcia technicznego w okresie …. miesięcy liczonym od daty
potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia bez zastrzeżeń;
3) informowania Zamawiającego na bieżąco o zmianach dotyczących wersji oprogramowania
i licencjonowania;
4) dostarczania informacji dotyczących licencji i oprogramowania na żądanie Zamawiającego;
5) posiadania odpowiednich autoryzacji w trakcie całego okresu trwania umowy.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej umowy jest
……………………………………... tel. ……………….…
email: …………………………………
§5
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) potwierdzenia odbioru dostawy;
2) terminowej zapłaty za dostarczone oprogramowania i licencje.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest
……………………………………... tel. ……………….…
email: …………………………………
§6
Testy
1. Zamawiający w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od daty dostawy określonej w § 2 ust. 1
niniejszej umowy przeprowadzi testy techniczne i użytkowe zakupionego oprogramowania.
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2. Testy maja na celu potwierdzenie, że dostarczone oprogramowanie spełnia warunki określone
„Opisie przedmiotu zamówienia”.
3. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zada Wykonawcy pytania dotyczące poszczególnych
funkcjonalności. Termin, w jakim Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi, wydłuża termin testów
określony w ust. 1, jednak nie dłużej niż o 14 dni kalendarzowych.
4. Pozytywny wynik testów jest podstawą do potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania
zamówienia bez zastrzeżeń i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z § 3 niniejszej
umowy.
5. Negatywny przebieg testów, który wykaże, że dostarczone oprogramowanie nie spełnia warunków
określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” lub brak odpowiedzi Wykonawcy na pytania
uzupełniające Zamawiającego (zgodnie z ust. 3), jest podstawą do odstąpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający może
zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od odpowiednio
stwierdzenia, że dostarczone oprogramowanie nie spełnia warunków określonych w „Opisie
przedmiotu zamówienia” lub stwierdzenia nieudzielenia przez Wykonawcę odpowiedzi na pytania
uzupełniające Zamawiającego w terminie 14 dni od ich zadania Wykonawcy.
§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego o gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
2. W przypadku wad dostarczonych nośników oprogramowania lub plików instalacyjnych
uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z licencji Wykonawca, w ramach gwarancji dostarczy
bezpłatnie nośnik pozbawiony wad w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia o tym
fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone oprogramowanie wraz z dokumentami poświadczającymi
licencję jest wolne od wad prawnych.
§8
Kary
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% ceny
brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku odstąpienia od umowy strona odpowiadająca za przyczyny odstąpienia zapłaci
drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że
zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o który mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje
sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z bieżących należności bez osobnego
wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności Wykonawcy, zostaną
zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
3. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
4. Zapłata kary umownej, o której mowa jest w ust. 1 pkt 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania umowy.
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§9
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:
1) nie zaakceptuje zmiany asortymentu, o której mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, o czym
poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmian. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni od złożenia Wykonawcy informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym;
2) zwłoka w terminowym realizowaniu umowy przekracza 10 dni – w terminie kolejnych 30 dni,
z zachowaniem uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych określonych w § 8 ust. 1 pkt. 1
i 2 niniejszej umowy;
3) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne;
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§ 10
Postanowienia końcowe
Strony oświadczają, że przy przetwarzaniu danych osobowych spełniają warunki wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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).
Zmiana osób i danych, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 2, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej strony i nie wymaga zmiany treści umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. Także odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego,
jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. ………………………;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
3. Specyfikacja techniczna;
4. Formularz ofertowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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