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Załącznik nr 3                   
 

Umowa nr AZA/…/ 
 
Sporządzona w dniu ………… w Kielcach pomiędzy: 

 

Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce,  NIP- 657-000-97-74 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Zamawiającym”  
z jednej strony a 

 

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

 

reprezentowanym przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę wraz z wdrożeniem Systemu informatycznego monitorującego wydajność 
infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej,Zamawiający zleca dostawęsystemu dla Politechniki 
Świętokrzyskiej. 

§ 2 
 

Przedmiot dostawy, o której mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 
1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

 
- Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej wymagań funkcjonalnych Systemu – niezbędne 

konsultacje, spotkania (mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie). Zamawiający 
wymaga co najmniej 2 spotkań, konsultacji, w wymiarze po 3 godziny każde z nich. 

- Przeprowadzenia wsparcia instruktażowego dla wybranych pracowników w ilości 5 dni po 8 godzin 
roboczych dla 3 pracowników. 

- Przygotowana dokumentacji technicznej. 
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- Przygotowania i uruchomienia produkcyjnego Systemu. 
- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego. Zakres gwarancji powinien obejmować usuwanie awarii, błędów  

i usterek Systemu w terminie do 2 dni od momentu zgłoszenia. Zamawiający wymaga min. 12 miesiące 
okresu gwarancji. 

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres 24 miesięcy. 
- Udzielenia licencji Zamawiającemu na korzystanie z Systemu na czas nieokreślony. 

 
2. Wykonawca oferuje gwarancję na zrealizowany przedmiot zamówienia przez 

okres………………….miesięcy. 
3. Cena za jedną roboczogodzinę serwisu po wygaśnięciu gwarancji wynosi ………………………….PLN 

brutto. 
 

§ 4 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 6miesięcy od daty zawarcia umowy. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Politechniki Świętokrzyskiej. 
3. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 

Zamawiającego egzemplarza umowy. 
§ 5 

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony: 

 

Wykonawcy : ……………………………… 

Zamawiającego: ………………………….. 

§ 6 
 
1. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi: 
 

Ogółem kwota brutto (w tym należny podatek VAT):…………………………………. PLN 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..... 00/100)  

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego 

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, 
w zakresie rzeczowym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralną 
część przyjętej oferty Wykonawcy.  

3. Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie  w okresie obowiązywania umowy. 
 

§ 7 
 
1. Po uruchomieniu i zintegrowaniu przez Wykonawcę dostarczonego systemu, Zamawiający w terminie do 7 

dni roboczych dokona weryfikacji wybranych funkcjonalności systemu pod względem ich zgodności  
z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego poprawnego działania 
zweryfikowanych funkcjonalności, dokona on odbioru przedmiotu zamówienia, który nastąpi na podstawie 
protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony. 

2. W przypadku stwierdzenie przez Zamawiającego braku lub niepoprawnego działania choćby jednej  
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z weryfikowanych funkcjonalności, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany będzie do 
dokonania odpowiednich uzupełnień, poprawek w terminie do 7 dni roboczych. Brak uzupełnienia lub 
wprowadzenia poprawek przez Wykonawcę w wyznaczonym powyżej terminie skutkować będzie 
naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. d oraz odmową odbioru 
przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie z tytułu realizacji umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag przez obie strony umowy 
protokół odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dokona płatności faktury w terminie 30 dni od jej 
dostarczenia pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 9 
 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

 
a)  za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usuwaniu awarii, błędów i usterek systemu w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10 % 
wynagrodzenia umowy brutto, 
d) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 10 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, począwszy od dnia otrzymania 

podpisanego przez Wykonawcę egzemplarza niniejszej umowy, w sytuacji odmowy zawarcia przez 
Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Odstąpienie o którym mowa w ust. 1 będzie poczytywane jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia. 

§ 11 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w SIWZ oraz w art. 144 ustawy PZP. 
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§ 12 
 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego. 

§ 14 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 
 
 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
 
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY  
 
 


