
 

 

         WZÓR UMOWY  

         Załącznik nr  2  do OWZ                                  

    

UMOWA nr …………….. 

 

W dniu ………….. roku w …………….. pomiędzy 

…………………………………………………………………………………………………

………, reprezentowanym przez …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

.................................................................................................  

NIP ...................................., REGON ........................................  

z siedzibą w ............................................................................... reprezentowanym przez:  

................................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zamówieniu pn. „ 

Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do realizacji zajęć w  

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”  dla części …  pn. „...” ,  realizowane jest w ramach 

projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca”, udzielanego zgodnie z  

Regulaminem, zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 

kwoty 30 000 euro w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , została zawarta umowa  o 

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawę  oprogramowań komputerowych 

przeznaczonych do realizacji zajęć w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w ramach 

zamówienia  pn. „ Zakup i dostawa oprogramowań komputerowych przeznaczonych do 

realizacji zajęć w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”  dla części …  pn. „...” oraz 

przeszkolenie  z zakresu zakupionego oprogramowania dla Centrum Edukacji Zawodowej 

w Sieradzu w ramach projektu pn. „realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, 

pewna praca - to się opłaca”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 

Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 



 

 

lata 2014-2020, zwanej dalej przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przedstawioną ofertą, stanowiącą 

załącznik do umowy.  

 

§2 

1. Realizacja dostawy przedmiotu umowy powinna nastąpić w  w terminie 30 dni od 

podpisania niniejszej umowy.  

2. Za datę wykonania Przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

3. Strony umowy ustalają, że miejscem dostawy będzie budynek CEZ  w Sieradzu ul. Leszka 

Czarneckiego 2 w Sieradzu. 

 

§3 

1. Potwierdzeniem dostarczenia oprogramowania będzie podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę Bezusterkowy Protokół odbioru dostawy , który  będzie stanowił podstawę do 

wystawienia faktury. 

2. Z datą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, 

atestów, zaświadczeń i zezwoleń, jeśli tego typu dokumenty zostały przez niego uzyskane 

przy realizacji Przedmiotu umowy i są z nim związane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wadliwego lub uszkodzonego 

Przedmiotu umowy, stwierdzonego w dniu odbioru przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt 

wady lub błędy w Przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych wad i błędów odbędzie się 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

 

§ 4 

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego Przedmiotu 

umowy, opartej na wzajemnym zaufaniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania wszelkich 

wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zapewnia, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie, zespół 

ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji jej przedmiotu. 



 

 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dane do świadczenia usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zezwala na powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową osobom 

trzecim, jednakże Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania tych osób, 

jak za działania i zaniechania własne.  

6. Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte 

niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne oraz 

zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy 

wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie 

w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego, w zakresach  

i terminach wynikających z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przekazane na dzień zawarcia umowy warunki zamówienia oraz 

dane Wykonawcy są kompletne, aktualne i stanowią podstawę realizacji Przedmiotu 

umowy. 

8. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, związana z realizacją umowy będzie 

odbywać się listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy: 

1) adres Zamawiającego:  Centrum Edukacji zawodowej w Sieradzu ul. Leszka Czarneckiego 

2, 98-200 Sieradz maile:................  

2) adres Wykonawcy: …………………………………… 

9. Osobami wyznaczonymi do kontaktów roboczych w ramach realizacji Przedmiotu umowy 

są: 

1) ze strony Zamawiającego:  ………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy:  ………………………………………. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ………………… zł 

netto (słownie złotych: ……………….. …/100), plus podatek VAT (…... %) w wysokości 

……………… zł, co daje kwotę przedmiotu zamówienia brutto w wysokości 

………………….. zł (słownie złotych: …………………..………… …/100) płatne po 

realizacji Zamówienia.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszelkie 

koszty oraz zysk Wykonawcy z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji  Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie przewidzianym niniejszą 



 

 

Umową, nie później jednak niż wymagają tego właściwe przepisy podatkowe. 

4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze/rachunku w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia rachunku lub faktury VAT, do siedziby Zamawiającego.   

Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę rachunku lub faktury VAT za usługę  

o której mowa w § 1, będzie bezusterkowy protokół odbioru licencji, o którym mowa w § 

3 ust 1.  

 

§  6 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest nowe, wolne od wad 

fizycznych lub prawnych. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne, w 

tym niekompletność przedmiotu umowy oraz wady prawne, w tym za ewentualne 

naruszenia obowiązującego prawa w związku z ewentualnym nieuprawnionym  

wprowadzeniem  do obrotu i używania przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek jego 

elementu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w  szczególności  skutkującego  

roszczeniami osób trzecich.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zasoby, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności oświadcza, że jest 

uprawniony do dostawy oprogramowania, o którym mowa w § 1. 

4. Wykonawca zapewnia, że w wyniku realizacji umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób 

trzecich, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego 

przez takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich 

zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego 

tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią umowy, opisem warunków  zamówienia, 

ofertą Wykonawcy, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z 

przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 roku o Prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), obowiązującymi w 

zakresie przedmiotu zamówienia normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i praktykami oraz należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter 



 

 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej. 

2) działać jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegać wskazówek Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu. 

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania szczegółów niniejszej Umowy osobom trzecim, o 

ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. 

2. Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane  w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dane osobowe zawarte w bazach nie 

zostaną ujawnione, udostępnione, inaczej przetworzone lub upublicznione ani w części, ani 

w całości bez pisemnej zgody drugiej strony, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub 

nie służy do jej realizacji  

 

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki niewłaściwego wykonania 

przedmiotu umowy powstałe z jego winy, a powodujące dodatkowe nieuzasadnione koszty 

dla Zamawiającego. 

2. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wykonania Przedmiotu 

umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeżeli 

 w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez Zamawiającego prac 

dodatkowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

wartości całości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1% brutto liczonej od 

całości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie licencji, o których mowa w § 1 ust. 1, do dnia dostawy licencji, 

3) W przypadku rozwiązania Umowy na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 

§ 5 ust. 1, 

4) W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 l za każdą 

stwierdzoną wadę, 



 

 

5) W przypadku opóźnienia usunięcia stwierdzonych wad/awarii/błędów kwotę w wysokości 

0.1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1   za każdy dzień opóźnienia do dnia 

usunięcia wad/awarii/błędów. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy przez 

którakolwiek ze Stron na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, kare 

umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 5 ust. 1 z 

wyłączeniem sytuacji określonych w § 10 ust 1.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania Umowy. 

5. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę za potrącenie kar umownych z 

wynagrodzeniem bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) gdy Wykonawca rażąco narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego 

wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień 

niniejszej umowy; 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał świadczenie dostaw z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił 

ich pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie od daty ich 

wstrzymania. Warunek wezwania do podjęcia świadczenia dostaw nie ma zastosowania w 

przypadku ponownej przerwy w wykonywaniu dostaw; 

4) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji Wnioskodawcy lub 

nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

6) w razie niewykonania przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej 



 

 

umowy. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

Zamawiający zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia 

od umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań 

przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż 

po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub 

odmawia podpisania protokołu odbiorczego, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu nadzwyczajnych nieprzewidzianych 

okoliczności, które uniemożliwiają realizację umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy, jeżeli zajdzie któryś  

z wymienionych niżej przypadków: 

1) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu umowy, jeżeli zostaną zmienione 

przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT; 

2) wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu umowy spowodowanego czynnikami 

obiektywnymi niezawinionymi przez Wykonawcę ani Zamawiającego, z tym  

że konieczność wydłużenia i okres winien być pisemnie uzasadniony przez Wykonawcę. 

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 

4. Zmiany dotyczące: numerów rachunków bankowych, osób do kontaktów i ich danych 

kontaktowych, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego 

poinformowania strony o tych zmianach. Zmiany takie są skuteczne z dniem otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o ich dokonaniu. 

 



 

 

§ 12 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, związana z realizacją umowy będzie 

odbywać się listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy: 

1) adres Zamawiającego: …................................ e-mail: ................................ 

2) adres Wykonawcy: …………………….………….e-mail: ………………………………. 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów roboczych w ramach realizacji przedmiotu umowy 

są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………..……………... 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….………… 

 

§ 13 

1. Strony zobowiązują się do pisemnego (listem poleconym) informowania o ewentualnych 

zmianach adresów swych siedzib. 

2. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku wszelkie przesyłki wysłane na 

dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczone. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

 

 ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA  


