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DA.ER.232.53.2019                                                                                                    Dział III SIWZ 

       

                     WZÓR UMOWY (dla części: 2, 3, 4, 5) 
 

 

zawarta w dniu ………….r. pomiędzy:  

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,  

NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. n. med. Macieja Słodkiego – 

Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

 Firmą……………………………………………………………………..,, zwaną dalej „Wykonawcą”  

 

 Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla przedmiotu 

zamówienia pt. „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń  drukujących oraz oprogramowania 

edukacyjnego na potrzeby Wydziału  Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), który został 

rozstrzygnięty …………..r. o następującej treści: 

  
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy oprogramowania 

określonego w SIWZ w zakresie części …. dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Zamówienie częściowo współfinansowane w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości 

kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze”, realizowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy dla szkół wyższych (projekt nr 

POWR.03.05.00-00-z050/18).  

* (Finansowanie z projektu nie dotyczy części: 3, 4 i 5) 

2. Zakres przedmiotu umowy wymieniony jest ilościowo, typowo i parametrowo w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ofertą i zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki szczegółowe dotyczące przedmiotu dostawy 

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Strony zobowiązane są do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy po 

aktywacji oprogramowania.  

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy jest:….. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest:….. 

 

§ 3 

1. Okres realizacji przedmiotu umowy: do …* dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. od 

…………….. r. (* -  w zależności od złożonej oferty) 

 

§ 4 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę zawierającą podatek 

VAT, określoną w formularzu oferty, w wysokości: ……………zł brutto (słownie: 

………….złotych …./100), w tym wartość netto: ……………zł (słownie: złotych …/100).  

2. Cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z całościowym 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem w 

terminie do 14 dni od daty wykonania i przekazania przedmiotu umowy na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego i po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

4. Za datę płatności przelewu uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze symbolu klasyfikacji statystycznej 

(PKWiU). 

6. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze, termin zapłaty 

wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone 

uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, 

inne podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne. 

 

§ 5  

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę/y z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.  

2. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 umowy. 

3.  Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT.  

4. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. Zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.  

5.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

6.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187) 

prowadzony jest rachunek VAT. * (ust. 1-4 będzie miał zastosowanie w zależności od złożonego 
oświadczenia w formularzu oferty). 

 

§ 6  

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 
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wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust.1 umowy. Odstąpienie od umowy pod 

rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy: 

a) opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy będzie trwać powyżej 7 dni. W takim 

przypadku Zamawiający zwolniony jest od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek 

wynagrodzenia, 

b) rozpocznie się likwidacja firmy Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego 

upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy. 

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

6. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie rachunku w wysokości 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych bez naliczania kar umownych z 

tytułu tego odstąpienia.  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP: ………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer  NIP 774-24-72-620 i 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 

 

§ 8 

1. Strony dopuszczają się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z 

działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, 

pożar itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu 

umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp., 

b) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. W powyższym 

zakresie zostanie podpisany stosowny aneks do umowy najpóźniej na 3 dni przed wejściem 

ich w życie. 

c) zmiany parametrów technicznych dostawy na korzystniejsze, jeżeli w trakcie realizacji 

umowy podwyższa się standard oferowanego produktu, 

d) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, 

przejęcia itp.). 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym także ochrony 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 ze zm.) i w 
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przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 

jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 

3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


