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L.Dz./K-dzpz/2609/2021                Załącznik nr 2 

UMOWA NR …../2021 - WZÓR 

zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Tarnowie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 reprezentowaną 

przez: 

- dr hab. Małgorzata Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

KRS/CEIDG: ..........................; REGON: ..........................; NIP: ..........................; 

reprezentowanym przez: 

……............................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” ogłoszonego 
Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. Umowa Nr MEiN/DiR/IWDD/156/PZU/2021/13 
z dnia 20 maja 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia od 20 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dofinansowane 
w wysokości 1 000 000 zł. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania 
LabVIEW z prawem do aktualizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….. stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszej umowy. 

2. Warunki użytkowania oprogramowania określa Umowa Licencyjna Oprogramowania stanowiąca 
załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia warunki określone w ofercie, jest wolny od 
wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest przedmiot umowy, oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

4. Przedmiot umowy pochodzi z legalnego źródła i jest przeznaczony do użytkowania w Polsce.  
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności 

dostarczonych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności 
oprogramowania/licencji, Zamawiający w każdym czasie może wystąpić do producenta 
oprogramowania w celu: 
a) potwierdzenia ich zgodności z niniejszą umową,  
b) zlecenia producentowi, lub wskazanemu przez niego podmiotowi, weryfikacji dostarczonych 

produktów pod kątem ich zgodności z umową i warunkami licencyjnymi. 
6. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wykażą niezgodności 

dostarczonego oprogramowania/licencji z umową, a w szczególności niezgodności w zakresie 
legalności oprogramowania, Zamawiający będzie wymagał pokrycia kosztu weryfikacji przez 
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Wykonawcę na podstawie wystawionego rachunku/noty. Koszt weryfikacji ustalony będzie na 
podstawie rachunku wystawionego przez podmiot ją wykonujący. 

7. Wystąpienie do producenta, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wyklucza innych 
uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

8. Pokrycie kosztu weryfikacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. 

9. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 
usunięcie wad i usterek lub dostarczenie przedmiotu umowy bez wad i usterek na koszt 
Wykonawcy. Maksymalny termin na usunięcie wad i usterek wynosi 7 dni. 

10. Wykonawca usunie wady i usterki lub dostarczy przedmiot umowy bez wad i usterek bez odrębnego 
wynagrodzenia. 

 
§ 2 

Realizacja 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do ............. dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
2. Subskrypcja oprogramowania zostaje udzielona na okres 12 miesięcy, tj. od 02 sierpnia 2021 r. do 

01 sierpnia 2022 r. 
3. Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem 

Wykonawca dostarczy elektronicznie Zamawiającemu klucze licencyjne. 
4. Wykonawca gwarantuje poprawność kluczy licencyjnych.  
5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji producenta 

oprogramowania na korzystanie z oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu 
zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie w wersji aktualnej w dniu realizacji 
umowy. Ponadto Wykonawca będzie udostępniał aktualizację oprogramowania niezwłocznie po 
wprowadzeniu aktualizacji przez Producenta. 

7. Po wprowadzeniu aktualizacji przez Producenta każdorazowo Wykonawca dostarczy lub udostępni 
Zamawiającemu jeden komplet nośników USB z aktualizacją oprogramowania.  

8. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest ….. (tel: 
…………, e-mail …….….. ). 

9. Przedmiot zamówienia (wersja elektroniczna – klucze licencyjne i linki) Wykonawca dostarczy do 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na wskazany adres e-mail …….  

10. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy jest: ….. (tel: 
…………, e-mail …….….. ).  

11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy.  
12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) w zakresie 

innym niż wskazał to w ofercie, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zgodnie z umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie:.................. (słownie………….……………) brutto, w tym kwota netto: 
………………………. zł oraz należny podatek VAT ………%. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty i ryzyka jakie poniesie 
Wykonawca w związku z realizacją umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od przekazania 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. NIP Zamawiającego 873-26-79-395. 

4. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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5. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 09.04.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do odbierania za pośrednictwem platformy innego rodzaju 
dokumentów. 

 
§ 4 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, 

b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

c) za innego rodzaju nienależyte - niezgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie, 

d) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w §3 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w §3 ust. 1. 

4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego 
wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu należności.  
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 5 
Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie:  
a) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie dystrybucji programowania/licencji będącej 

przedmiotem umowy. W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na 
oprogramowanie/licencję tego samego producenta o uprawnieniach i warunkach użytkowania 
nie gorszych niż uprawnienia i warunki użytkowania programowania/licencji będącej 
przedmiotem umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu 
oświadczenia producenta o zaprzestaniu dystrybucji oprogramowania/licencji będącej 
przedmiotem umowy;  

b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać 
Zamawiającemu.  

c) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w 1 pkt. c), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej 
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. c), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
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4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie przez stronę inicjującą zmianę 
wniosku zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli 
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie 
mają zastosowania. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 6 

Wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, 
b) nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie 14-

dniowego opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonywaniu postanowień 
niniejszej Umowy, wobec terminów określonych w Umowie lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego na jej podstawie.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zlecić osobie trzeciej wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


