
Umowa nr ....../2019 

z dnia ....... zawarta w Lublinie pomiędzy: 

 

Politechniką Lubelską 

20-618 Lublin 

ul. Nadbystrzycka 38D 

NIP PL 7120104651; REGON 000001726 
, zwaną dalej Zleceniodawcą lub Zamawiającym  reprezentowanym przez: 

........... 

........... 

a  

......................, będącym płatnikiem VAT, zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Wykonawcą, 

posiadającym nr NIP ........., REGON, reprezentowanym przez: 

......... 

......... 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 

oraz na podstawie Zarządzenia Rektora PL Nr R-9/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., w wyniku dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, której wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przedłużenia licencji na oprogramowanie LabVIEW 

firmy National Instruments (Academic Site License – LabVIEW Teaching Only (Small), 

Academic Site Licence Teaching Standard Service Program, LabVIEW Student Install Option, 

Term, Active ASL Contract required (Small – 250 licencji) posiadane przez Zleceniodawcę, 

zwane dalej „usługą”, zgodnie z ofertą numer …….. – 1. Usługa zostanie zrealizowana nie 

później niż 28 dni od dnia przekazania Zleceniobiorcy obustronnie zaakceptowanej podpisanej 

umowy. 

2. Usługa zostanie zrealizowana w dniu udostepnienia licencji. Serwis do licencji (SSP – zgodnie 

z ofertą Zleceniobiorcy) będzie aktywne przez 36 miesięcy od dnia realizacji. 

 

§2 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

a) zapewnienie Zleceniodawcy dostępu do biblioteki obrazującej przykładowe zastosowania 

oprogramowania, zawierającej kody możliwe do pobierania i modyfikowania przez 

użytkowników za pomocą posiadanego oprogramowania; 

b) zapewnienie Zleceniodawcy możliwości pobierania pakietu instalacyjnego ze wskazanej 

przez Zleceniobiorcę lokalizacji internetowej dla następujących systemów operacyjnych: MS 

Windows. 

c) zapewnienie Zleceniodawcy ograniczonej liczby instalacji dla użytkowników (do 49 dla 

pracowników i do 250 dla studentów Politechniki Lubelskiej) oprogramowania. 

d) udostępnienie Zleceniodawcy aktualizacji oprogramowania w miarę ich opracowywania 

przez producenta i dopuszczania ich dla użytkowników. 

2. Osobą pełniącą rolę Administratora Licencji ze strony Zleceniodawcy będzie dr inż. Marcin 

Buczaj (pracownik Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej). 

3. Administrator Licencji uzyska stały dostęp do wykazu aktualnych użytkowników, zawierającego 

co najmniej adres mailowy oraz dane o aktywowanym przez niego oprogramowaniu. 



4. Zleceniobiorca zapewni mechanizm pozwalający Administratorowi Licencji aprobowanie lub 

odrzucanie żądań uprawnionych użytkowników, dotyczących aktywowania zainstalowanego 

oprogramowania. Zleceniobiorca doręczy w tym celu zaktualizowany plik licencyjny. 

 

§3 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi: brutto: …………. zł (słownie: ……), w tym 

23% VAT, tj. netto …………. zł (słownie: ………………………………………. złotych). 

2. Kupujący (Zleceniodawca) dokona płatności wynikającej z ust. 1 na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na konto Sprzedawcy (Zleceniobiorcy): 

nr konta: .........................................., 

w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 zostanie uregulowana po potwierdzeniu przedłużenia licencji 

na oprogramowanie LabVIEW w formie podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu 

przedłużenia licencji, nie później niż w dniu udostepnienia licencji. 

4. Sprzedawca (Zleceniobiorca) bez zgody Kupującego (Zleceniodawcy) nie może przenieść 

wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

5. Przedstawicielem Zleceniodawcy do kontaktów ze Zleceniobiorcą oraz podpisania protokołu 

przedłużenia licencji jest: .........., tel.: ........, mail: ......... 

6. Przedstawicielem Zleceniobiorcy do kontaktów ze Zleceniodawcą oraz podpisania protokołu 

przedłużenia licencji jest: .........., tel.: ........, mail: ......... 

 

§4 

1. Zleceniobiorca będzie świadczył wsparcie techniczne przez cały okres trwania umowy. 

2. Zleceniodawca będzie zgłaszać wszelkie usterki, wady, awarie i niezgodności w działaniu 

oprogramowania mailowo: ................, telefonicznie: ..................... lub poprzez dedykowany 

formularz, dostępny pod adresem mail: ................................. . 

 

§5 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca 

zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości przedmiotu umowy; 

b) z tytułu odstąpienia Zleceniodawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Kary płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę wezwania do ich 

zapłaty. 

3. Kary umowne mogą być potrącane z należności Zleceniobiorcy. 

4. W przypadku poniesienia przez Zleceniodawcę szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej 

kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych 

 

§6 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zleceniobiorcy w przypadku 

wszczęcia w stosunku do Zleceniobiorcy postępowania egzekucyjnego; 

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zleceniodawca może odstąpić od 



umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a 

Zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym 

uzasadnieniem tej decyzji. 

 

§7 

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zleceniodawca 

dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności, tj. wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy może ulec zmianie, w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy podlegać 

będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 

tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca jest 

zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, złożyć 

pisemny wniosek, w którym wskaże bezpośredni wpływ wymienionych zmian na koszt 

wykonania zamówienia, a Zleceniodawca uzna ten wniosek za zasadny;  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności takich zmian, zgodnie z zapisami SIWZ, w związku z art. 144 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579). 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wymagalnych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż 

nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wymagalnych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 



Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

8. Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1  nie powoduje powstania jakiegokolwiek 

roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia 

zmian pochodzi od Wykonawcy. 

9. Nie stanowią zmiany Umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 

 

§8 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe ze względu na siedzibę 

Zleceniodawcy  

 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży 

…………………………., a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy Ogólnymi Warunkami Sprzedaży ………………. oraz Umową Licencjonowania a 

niniejszą umową, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej umowy. 

 

§10 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwie dla każdej ze 

stron. 

Załącznik 1 – oferta ……… – 1 wraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży …………… 

Załącznik 2 – Umowa Licencjonowania (…………………………..) 

 

 

 

 

 

 ....................................................... ....................................................... 
 Zleceniodawca Zleceniobiorca 

 


