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KBZ.261.21.2019 

 

UMOWA Nr ………………………… 

Zawarta w dniu …………………… r. w Łodzi pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska 

Polskiego 121, 91-726 Łódź, reprezentowanym przez 

- …………………………., 

- …………………………., 

zwaną dalej  Zleceniodawcą lub Zamawiającym 

 

a 

 

1) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.  

………………….. zam. .................................., legitymującym się dowodem osobistym 

nr.............., wydanym przez.................., PESEL.........................  

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Zleceniobiorcą”, 

 

2) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 

……………………. prowadzącym działalność pod firmą ................... z siedzibą w 

................, adres: ul...................., adres do korespondencji: ..................., NIP 

..................., Regon ................, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z 

dnia.................r.,  

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Zleceniobiorcą”, 

 

3) w przypadku spółek handlowych,  

……………….. spółka .................. z siedzibą w ................... , adres do korespondencji: 

..................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w............................., ................. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS............., 

NIP..............., REGON............ reprezentowaną przez ......................................., 

zgodnie z odpisem KRS z dnia..................., którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, 

 zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Zleceniobiorcą”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

została zawarta umowa (dalej: Umowa) o następującej treści:  
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§ 1 
 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych i 

zarządzania nimi, zwanego dalej również „systemem do backupu” bądź 
„oprogramowaniem”, oraz wdrożenie systemu.  

 

2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności 

do:  

1) dostawy systemu backup (licencja),  

2) wdrożenia systemu backup. 

  

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do 

niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia).  

 

4. Umowa jest elementem projektu „Zintegrowany Program ASP w Łodzi” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy, w tym w szczególności do dostawy, 

zainstalowania oraz wdrożenia systemu do backupu w zakresie wymaganym umową 

(dalej: Dostawa) w terminie .... dni od dnia podpisania umowy w siedzibie 

Zamawiającego, mieszczącej się w Łodzi 91-726, ul. Wojska Polskiego 121, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

2. O terminie realizacji umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż na 

1 dzień roboczy przed jej wykonaniem.  

 

3. Dostawa, zainstalowanie serwera backupu, wsparcie przy instalacji stanowisk 

klienckich, realizowane w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 14:00.  

 

4. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 

14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u 

Zamawiającego.  

 

5. Wykonawca dostarczy wraz z systemem do backupu instrukcje obsługi, wszelkie 

licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji przedmiotu Umowy.  

 

6. Wykonawca oświadcza, że:  

1) jest uprawniony do sprzedaży systemu do backupu i udzielenia licencji na zasadach i 

warunkach określonych w Umowie,  

2) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy przy 

zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 kc.  

 

7. W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z 

systemu do backupu na warunkach niezbędnych do korzystania z systemu oraz dostarczy 

stosowne dokumenty licencyjne wystawione przez producenta systemu/oprogramowania.  
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§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto ……………………. zł (słownie złotych: 

……………………. ……………………………………….).  

 

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.  

 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru 

potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy. Wzór protokołu odbioru 

stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.  

 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w szczególności koszty zakupu, transportu, instalacji i wdrożenia 

systemu, licencji oprogramowania oraz wszelkie podatki.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że system do backupu nie narusza praw 

własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, ani żadnych innych 

praw osób trzecich.  

 

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami 

opartymi na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego Oprogramowanie/system nie 

są wykonane przez producenta, Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione 

uprawnienia, które ma prawo zrealizować według swojego wyboru (łącznie lub każde z 

osobna):  

1) prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakichkolwiek kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań, itp.,  

2) żądania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,  

3) prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kc.  

 

3. W przypadku wytoczenia Zamawiającemu powództwa opartego na twierdzeniu 

opisanym w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt 

ochronę sądową oraz ponieść konsekwencje zapadłego wyroku sądowego.  

 

§ 5 

 

1. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją Umowy oraz upoważnionymi do 

podpisywania protokołów odbioru są:  

 

ze strony Zamawiającego …………………………………………………  

ze strony Wykonawcy: …………….………………..…………………………………  

2. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 nie wymagają aneksu w formie pisemnej, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  
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§ 6 

 

1. Wykonawca na dostarczany system do backupu udziela 12 miesięcy wsparcia 

technicznego.  

2. Próby przywrócenia prawidłowego działania zakupionego oprogramowania będą 

wykonywane  w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej w następnym dniu roboczym 

po dniu przyjęcia  zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii przekazane do godziny 15:00 

zostanie przyjęte w tym samym dniu, dla pozostałych zgłoszeń zostaną one przyjęte na 

następny dzień roboczy. 

3. Usterki zgłaszane będą na wskazany przez Wykonawcę nr telefonu lub adres poczty 

elektronicznej. 

4. W razie gdy naprawa systemu do backupu potrwa dłużej niż umowny termin na 

naprawę określony w ust. 2, okres wsparcia zostanie wydłużony o czas trwania naprawy. 

W razie gdy naprawa w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy 

system do backupu będzie naprawiany kolejne 4 razy, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać ponowna instalacja systemu, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

5. Serwis systemu do backupu musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego.  

6. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za wady oprogramowania także z tytułu 

rękojmi według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 7 

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji 

Umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.  

 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu Umowy, Zamawiający ma 

prawo wypowiedzieć Umowę, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Umowy.  

 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie któregokolwiek z 

terminów naprawy lub przystąpienia do serwisowania systemu do backupu, określonych 

w § 6 ust. 2 i 4 Umowy. Wysokość kary wynosić będzie 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio za każdy dzień lub godzinę 

opóźnienia.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków Umowy.  

 

5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.  

 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego za wykonanie przedmiotu Umowy.  
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§ 8 

 

1. Na podstawie Umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy licencje oprogramowania 

do backupu, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania 

na polach eksploatacji określonych w ust. 2 poniżej oraz uprawniające do korzystania z 

usługi wsparcia technicznego (supportu) dla oprogramowania do backupu. Funkcje 

Oprogramowania zawarte są w dokumentacji, którą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Licencja uprawnia do korzystania z 

Oprogramowania na niżej wymienionych polach eksploatacji:  

1) użytkowanie, eksploatacja, wprowadzanie do pamięci komputerów, wewnętrznych 

sieci Zamawiającego i podmiotów z nim współpracujących;  

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową na potrzeby działalności Zamawiającego i w 

zakresie koniecznym do prowadzenia działalności Zamawiającego;  

3) użyczanie Oprogramowania lub jego kopii w celach związanych z działalnością 

Zamawiającego zwłaszcza w celu uzyskania współdziałania Oprogramowania z innymi 

programami lub systemami komputerowymi. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w ramach licencji następujące działania 
Zamawiającego nie będą wymagać zgody licencjodawcy:  

1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z 
Oprogramowania;  

2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania 

jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 

przechowywania Oprogramowania;  

4. W ramach wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy na własność 

Zamawiającego przechodzą wszelkie nośniki fizyczne, na których Wykonawca przekaże 

Oprogramowanie (np. płyta CD). Dopuszcza się wskazanie miejsca do pobrania ze strony 

internetowej plików źródłowych, wraz z certyfikatami (o ile są) i kluczami licencji. 

Wówczas przez dostarczenie przedmiotu zamówienia strony uznają dzień dostarczenia 

dokumentu licencji oraz odnośniki do pobrania oprogramowania (dzień dostarczenia 

przedmiotu umowy). 

 

5. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony 

będzie do korzystania z usługi wsparcia technicznego (support) do dostarczonego 

Oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, zgodnie 

z zasadami określonymi w ofercie oraz z ogólnymi warunkami. Sporządzoną w języku 

polskim treść ogólnych warunków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 Umowy.  

 

§ 9 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach:.  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy,  
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2) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy to zmiany modelu systemu do 

backupu, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z 

produkcji lub braku jego dostępności na rynku europejskim, z tym że wynagrodzenie 

wskazane w Umowie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne systemu do 

backupu nie mogą być gorsze niż wskazane w Umowie,  

3) zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i celem.  

 

2. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie jej zmiany i 

uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają 

udostępnieniu na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią 

informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2058 ze zm.).  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 380 ze zm.), 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 

1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.).  

 

§ 11 

 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY   

   

 


