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UMOWA NR ........................................../CZĘŚĆ III 
 
zawarta w dniu ............................ w Olecku pomiędzy: 
............................................................................ z siedzibą w ...................................................., 
reprezentowanym przez: 
................................................. - .............................................., 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
............................................................................ z siedzibą w ...................................................., 
reprezentowanym przez: 
................................................. - .............................................., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 
obejmującego dostawę maszyn, urządzeń i oprogramowania w ramach doposażenia bazy 
dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania CZĘŚCI III zamówienia, tj. dostawy oprogramowania typu 
CAD/CAM. 

2. Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż oraz dostawę oprogramowania typu CAD/CAM, tj. 
..................................................................................................................................................  

3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie o parametrach zgodnych z: 
1) opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III – załączniku  

nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, traktowanym jako załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, 

2) ofertą Wykonawcy – załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Dostarczenie oprogramowania nastąpi w dniach pracy Zamawiającego, własnym staraniem 

Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 

ust. 1 nośniki zawierające wersję instalacyjną oprogramowania oraz licencję na 
dostarczone oprogramowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 
oprogramowania drogą elektroniczną – w postaci klucza licencyjnego, tj. danych 
zapewniających pobranie oprogramowania ze strony internetowej wskazanej przez 
Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kluczem do 
sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i 
szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. 

 
§ 2 

1. Termin wykonania umowy:  … dni licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………… 
2. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru oprogramowania. 
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§ 3 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ........................ złotych brutto (słownie: ..............................................................), 
w tym należny podatek VAT. 

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi według cen przyjętych przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie – załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Ceny wskazane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po dostarczeniu oprogramowania i jego odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę, tj. ........................................................................, 
NIP ............................................................. Odbiorcą przedmiotu umowy jest natomiast 
.................................................................................................................................................. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto podane na fakturze 
w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

7. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia konta 
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oprogramowanie na okres 12 miesięcy. 
2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1, na wniosek (zgłoszenie) Zamawiającego, 

Wykonawca nieodpłatnie udzieli pomocy bezpośredniej lub telefonicznej (do wyboru 
przez Zamawiającego) przy problemach powstałych w wyniku instalacji lub działania 
oprogramowania. Czas podjęcia czynności naprawczych u Zamawiającego wynosi do 24 
godzin zegarowych od chwili zgłoszenia problemu lub awarii. Koszt ewentualnych 
dojazdów ekipy serwisowej w ramach tej gwarancji pokrywa Wykonawca. Zgłoszenia 
dokonywane będą do punktu serwisowego Wykonawcy faksem, pocztą elektroniczną lub 
poprzez bezpłatną infolinię, w tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .............................., 
adres e-mail ............................. oraz numer infolinii ..........................................., dostępny 
w godzinach pracy Zamawiającego (w dni robocze 8:00-15:00), zgłoszenia przesłane po 
godzinach pracy serwisu traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o 
godzinie otwarcia punktu serwisowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do bezpłatnej aktualizacji 
oprogramowania do nowszych wersji. 
 

§ 5 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary 

umowne: 
1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 złotych, z wyłączeniem okoliczności, o których 
mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej: 
a) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1.000,00 złotych, 
b) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, w 

wysokości 20,00 złotych za każdy dzień zwłoki, 
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c) z tytułu niedotrzymania terminu świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych 
określonego w § 4 ust. 2 w okresie gwarancji, w wysokości 20,00 złotych za każdy 
dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z 
zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Odstąpienie od umowy 
winno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, zawierać uzasadnienie i nastąpić w ciągu 
30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia uzasadniającego odstąpienie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 
tytułów. 

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je 
potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w 
zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 

2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, 
możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych niniejszą umową; w 
powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone, 

3) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Wykonawcy 
– Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie w ich miejsce innych produktów, o 
parametrach nie gorszych niż minimalne wymogi postawione w załączniku nr 1 do 
umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości ich 
dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji 
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone, 

4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z 
pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy, 

5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających 
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla 
Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie 
zwiększone. 

2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną 
ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 8 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
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§ 9 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  
 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III stanowiący załącznik nr 12 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1, 
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 
 
 

Zamawiający        Wykonawca    


