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M UMOWA Nr 5/AC/2019 

 
zawarta w dniu …...2019 r. w Lublinie pomiędzy: 

 
Politechniką Lubelską 

20-618 Lublin 

ul. Nadbystrzycka 38D 

NIP PL 712 010 46 51 

REGON: 000001726 

reprezentowaną przez: 

inż. Wiesława Sikorę – Kanclerz Politechniki Lubelskiej 

mgr Janinę Księską - Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej, Kwestor Uczelni 

zwaną dalej Zamawiającym, 
 

a 

 
……………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………………..zwanym dalej Wykonawca, w imieniu którego działają: 

 
……………………………… 

 
Niniejsza Umowa została zawarta 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 na realizację sukcesywnej 
dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro 

 
§ 1. 

1. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty 
na „Sukcesywną dostawę oprogramowania biurowego dla Politechniki Lubelskiej” 
zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie 
komputerowe objęte zamówieniem w ilości 100 sztuk, które zostało szczegółowo określone 
w ofercie Wykonawcy oraz zaproszeniu do złożenia oferty, a także wykonać pozostałe 
świadczenia określone w treści niniejszej Umowy. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 
……………………………. r. wraz z załącznikiem, oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………… r., 
stanowią Załączniki do niniejszej Umowy. Ilekroć w Umowie mowa jest o oprogramowaniu 
komputerowym lub Przedmiocie Umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć 
rzeczy określone powyżej. 
2. Ilość oprogramowania podana ust. 1 niniejszego paragrafu, jak i w zaproszeniu do złożenia 

oferty wraz z załącznikiem stanowią ilości maksymalne. Zamawiający zastrzega prawo do 
niepełnego wykorzystania tych ilości bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu 
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co oznacza, że zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości oprogramowania, od ilości 
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może być podstawą żadnych roszczeń ze 
strony Wykonawcy wobec Zamawiającego w tym przede wszystkim, roszczeń o wykonanie 
umowy w zakresie ilości maksymalnej, roszczeń odszkodowawczych jak również roszczeń o 
zapłatę kar umownych, przy czym minimalna wartość zamówionych i dostarczonych w 
ramach niniejszej Umowy programów nie może być niższa niż 50% maksymalnej ceny brutto 
Przedmiotu Umowy. 

3. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 
Zamawiającemu Instrukcje Instalacji i Użytkowania Oprogramowania. Dokumenty 
określone w zdaniu poprzednim winny być sporządzone w języku polskim lub 
przetłumaczone na język polski. 

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 
 20 – 618 Lublin. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo dysponowania Przedmiotem Umowy oraz, że 
Przedmiot Umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w 
szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, posiada gwarancję 
producenta, a także będzie spełniać  wymagania wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa oraz będzie zgodny z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w ofertach, 
o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 2.Termin wykonania umowy i odbiór. 

1.Dostawy oprogramowania realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień 
jednostkowych, przesyłanych Wykonawcy przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres ………………………………….., określających asortyment oraz ilość sztuk 
oprogramowania. Termin realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych wynosi 2 dni 
od daty przesłania przez Zamawiającego danego zamówienia, w sposób określony w zdaniu 
poprzednim. 

W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę 
realizacji przez Wykonawcę zamówienia jednostkowego, uznają datę podpisania przez 
Strony protokołu odbioru - bez zastrzeżeń, przedmiotu zamówienia jednostkowego.  

2. Całość oprogramowania dostarczona zostanie do siedziby Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy. 

3. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 
a) mgr Małgorzata Szatkowska, 
b) Dariusz Żelazek 

4. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  
a) ……………………………………………………. 
b) …………………………………………………… 

5.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: d.zelazek@pollub.pl  lub telefonicznie na nr (81)5384746 
 o planowanym terminie dostarczenia oprogramowania z co najmniej 1 dniowym 
wyprzedzeniem. 

6. Wykonawca zapewni takie opakowanie oprogramowania, jakie jest wymagane, by nie 
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do 
Zamawiającego. 

mailto:d.zelazek@pollub.pl
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7. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu oprogramowania objętego poszczególnymi 
zamówieniami jednostkowymi, będzie przeprowadzany przez Strony ich odbiór, wymagający 
potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru - podlegającego podpisaniu przez 
upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. Przedmiotem odbioru będą również 
dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, 
 w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 Umowy. 

 

 
§3.Gwarancja 

1.   Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na nośniki optyczne (DVD) od dnia ich dostarczenia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany nośnika optycznego w przypadku jego 
nieprawidłowego działania lub uszkodzenia. 
 

§ 4.Wynagrodzenie. 
1.Ceny jednostkowe netto oraz ceny jednostkowe brutto [wraz z podatkiem VAT wg stawki 

wynoszącej 23%] Oprogramowania wraz z bezterminową licencją na jego użytkowanie, są 
następujące:  

Nazwa oprogramowania 

Cena 
netto 

[zł] 

Cena brutto 

[zł] 

Pakiet oprogramowania biurowego ……… …………. 

Maksymalna cena brutto Przedmiotu Umowy [wraz z podatkiem VAT wg stawki 
wynoszącej 23% w kwocie ……………………] wynosi ……………. złotych, co daje maksymalną 
cenę netto umowy w kwocie ………………. zł. Ceny, określone w ust. 1, rozumiane są jako 
ceny stałe – nie podlegające zmianie. Kwoty cen określone powyżej uwzględniają wszelkie 
koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz 
obejmują spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w 
niniejszej umowie i w całości wyczerpują roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on 
posługuje względem Zamawiającego z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie za dostarczone oprogramowanie płatne będzie Wykonawcy odrębnie w 
odniesieniu do poszczególnych zamówień jednostkowych. Zapłata wynagrodzenia za 
oprogramowanie objęte danym zamówieniem jednostkowym, następować będzie na 
podstawie faktury VAT i będzie wymagalna najwcześniej z chwilą podpisania protokołu 
odbioru - bez zastrzeżeń, przedmiotu danego zamówienia jednostkowego. Zapłata 
należności dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez 
Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień obciążenia kwotą 
należności rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów  
i usług. 

4.W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki 

 

§5. Warunki licencjonowania 

1. Wykonawca  oświadcza  i  gwarantuje,  iż  z  chwilą  podpisania protokołu odbioru, o 
którym mowa w § 2 ust. 7, Zamawiający oraz podległe mu jednostki w ramach 
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wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy, uzyskują prawo do korzystania z   
oprogramowania   oraz   jego   aktualizacji, na  podstawie niewyłącznej i nieograniczonej 
czasowo licencji, rozciągającej się na całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, udzielonej 
przez producenta tego oprogramowania, której warunki tenże producent dołączy do 
oprogramowania.  

2. Warunki korzystania z  oprogramowania  w  ramach  udzielonej licencji nie  mogą  być  
gorsze  od standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub 
podmiot, któremu  przysługują  prawa  do  tego  oprogramowania,  w  tym  muszą  
obejmować  co najmniej następujące pola eksploatacji: 

 a) wykorzystanie  oprogramowania  lub  jego  części na  potrzeby  Zamawiającego w 
 ramach wszystkich jego funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
 Umowie i załącznikach do niej, w tym wykorzystanie oprogramowania do badań 
 naukowych bez ograniczeń liczby i wielkości plików. 

 b) wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów i innych urządzeń, w tym 
 instalowanie i deinstalowanie, 

 c) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez 
 Zamawiającego, w szczególności: danych, zestawień, raportów oraz innych 
 dokumentów i utworów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowanie 
 tych produktów i dalsze ich wykorzystanie, 

3. W przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych, Wykonawca 
przenosi na  Zamawiającego także prawo  własności  do  egzemplarzy  nośników  danych,  
na których utrwalone jest oprogramowanie. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie  i  jego  aktualizacje,  ani 
korzystanie z niego przez Zamawiającego i/lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą 
naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani 
praw do baz danych. 

 
§ 6.Oświadczenia Wykonawcy. 

1.Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 
fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. 

2.Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i 
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa,  z poszanowaniem praw osób 
trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszenia praw autorskich i praw ochronnych z 
zakresu własności przemysłowej. 

3.W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, 
zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia 
wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

4.Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na 
rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od 
obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw autorskich i praw ochronnych z 
zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw. 

 
§ 7.Kary umowne i odstąpienie od Umowy  

1.Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się 
przez Wykonawcę z wykonaniem Umowy, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1 
zdanie 2, w wysokości 0,5% ceny jednostkowej  brutto poszczególnych zamówień 
Przedmiotu Umowy, określonej w oparciu o § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
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opóźnienia.  
2.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% maksymalnej ceny brutto określonej w §4 
ust. 1 zdanie 2 Umowy. 

3.Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie 
Wykonawcy karą umowną, określoną w ust. 2, nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
naliczenia kary umownej również na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4.Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w 
Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia 
się przez Wykonawcę z realizacją któregokolwiek z zamówień jednostkowych o 14 dni, w 
stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1 zdanie 2 Umowy. 

5.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość 
zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

6.W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Wykonawca 
będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości 
ustawowej. 

 

§ 8. Zmiany umowy. 
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, 

wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, 
nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

2.Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane  
w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 

3.Pozostałe istotne zmiany  postanowień Umowy mogą dotyczyć:  
a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części 
ceny, której zmiana dotyczy; 
b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja 
oprogramowania zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez 
Wykonawcę oprogramowania o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów 
oprogramowania, którego dostawa stanowi przedmiot Umowy. 
c) wysokości ceny - w związku ze zmianą wskazaną w punkcie b) powyżej istnieje 
możliwość zmiany ceny jednostkowej Przedmiotu Umowy jednakże łączna wartość 
zakupionego Oprogramowania nie może przekroczyć maksymalnej ceny brutto 
Przedmiotu Umowy. 

4.Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

5.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. 
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§ 9. Siła wyższa. 

Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku 
zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie 
mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), 
 i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. 
O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie 
się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda 
ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 
 

§ 10.Postanowienia końcowe. 
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia ……………..2019  

z zastrzeżeniem, że ulega ona rozwiązaniu z chwilą, w której łączna wartość ceny należnej 
Wykonawcy z tytułu dostarczonego oprogramowania na rzecz Zamawiającego na 
podstawie Umowy, osiągnie wysokość maksymalnej ceny brutto, 
 o której mowa w § 4 ust. 1 zdanie 2 Umowy. 

2.Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania 
Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności cesji.  

3.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza 
przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 

4.W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5.Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy 

dla Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.  
6.Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
7.Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
Załączniki: 

1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami. 
2.Oferta Wykonawcy z dnia ………………… r. 

 
ZAMAWIAJĄCY:       SPRZEDAJĄCY 

 


