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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA 

     Nr……………….. 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

Zamawiającego, ogłoszonego na  dostawy pn. : 

 

„Zakup komputerowego systemu szkoleniowego dla operatorów kontroli 
bezpieczeństwa” 
 

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm. ) 

 

W dniu  ………… 2017 roku w Szymanach,   

 

„Warmia i Mazury” Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w 

Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  

0000399439 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7451842294, REGON 281345971 

i kapitale zakładowym w wysokości 59 159 000,00zł,  reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu – Leszka Krawczyka, w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 

zawiera z: 

………………………………. 

w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą albo Stroną, umowę, której treść jest 

następująca  

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą instalacją i rozmieszczeniem (na 

warunkach określonych w SIWZ) Komputerowego systemu szkolenia operatorów 

kontroli bezpieczeństwa, przeznaczonego do ćwiczeń praktycznych, podnoszenia 

umiejętności analizy obrazów rentgenowskich i rozpoznawania przedmiotów 

niebezpiecznych oraz zabronionych w transporcie lotniczym, umieszczonych w 

bagażach, przesyłkach towarowych i pocztowych posiadającego indywidualne cechy 

spełniające wszystkie parametry wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ - Deklaracja 

spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia 
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- Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Elementy te należycie 

zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę, funkcjonując łącznie, muszą 

umożliwić Zamawiającemu osiągniecie celu umowy w postaci należycie działającego 

systemu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

2. Szczegółowy opis parametrów przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1, a także 

szczegółowy zakres świadczeń umownych Wykonawcy określa oferta Wykonawcy 

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia (załączniki od 1 do SIWZ), które to dokumenty stanowią integralną część 

umowy bez potrzeby ich dodatkowego załączenia.  

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)terminowego oraz należytego wykonania umowy, tj. zgodnie z należytą najlepszą 

starannością, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i informatycznej, 

obowiązującymi przepisami  

b) zapewnienia prawidłowej, przydatnej do celu któremu ma służyć, realizacji 

obowiązków umownych,  

2. Wykonawca oświadcza, że przyjęte przez niego samodzielnie, a wskazane w §1 

rozwiązania sprzętowe, technologiczne zainstalowane i skonfigurowane w ramach 

obowiązków umownych Dostawcy, funkcjonując łącznie, umożliwią Zamawiającemu 

użytkowanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy, przydatny dla celu któremu 

służyć. Odpowiedzialność z tytułu doboru rozwiązań technologicznych obciąża 

wyłącznie Wykonawcę.  

3. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie zajmujący się świadczeniem 

usług będących przedmiotem Umowy, dysponuje odpowiednią wiedzą, 

doświadczeniem i personelem niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących 

naruszać dobra osobiste Zamawiającego, a w szczególności zobowiązuje się nie 

udostępniać osobom trzecim, tak w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej 

rozwiązaniu, jakichkolwiek informacji o treści i sposobie realizacji Umowy. 

5. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać materiałów Zamawiającego bez jego wiedzy i 

zgody w celach nie będących przedmiotem Umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, że nie dokona cesji praw i zobowiązań wynikających z Umowy 

ani nie będzie zlecał działań opisanych w Umowie innemu podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem 

nieważności zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania określone w Umowie z 

zachowaniem wynikających z niej wymogów z należytą starannością, zgodnie 
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przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych 

obyczajów oraz słusznych interesów Zamawiającego. 

8. Wykonawca wykonywać będzie usługi z najwyższą starannością przyjętą przy 

wykonywaniu czynności danego rodzaju, wynikającą z art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego, odpowiadając na zasadzie ryzyka. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności i tajemnicy 

przedsiębiorstwa Zamawiającego na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie 

10. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do naruszenia 

praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o 

naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca 

podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi 

roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a 

także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie 

Wykonawcy ceny, z chwilą zaistnienia ku temu przesłanek wynikających z niniejszej 

umowy i na warunkach w niej opisanych.    

 

§4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w całości w nieprzekraczalnym terminie 

......... tygodni od dnia podpisania umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.  

 

§5 

Cena i warunki płatności 

 

1. Z tytułu całkowitego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………. zł. netto 

(słownie:…………………)  powiększone o podatek od towarów i usług wg. stawki ………..% 

tj.  ………….zł. brutto.  [zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę]  

2. Wynagrodzenie opisane w pkt.1 którego wysokość wynika z treści oferty złożonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, które zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty wszelkich należności publicznoprawnych obowiązek zapłaty 

których obciąża wyłącznie Wykonawcę.   

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na następujących, poniżej 

określonych zasadach. 
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4.Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej 100 % 

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, z chwilą całkowitego i prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym co najmniej 

przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§6 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące, poniżej określone 

kary umowne: 

 

a)w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 20% całkowitego 

maksymalnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w 

§5ust. 1. 

 

b)w wysokości 0,5% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji 

przedmiotu umowy, wobec terminu wskazanego w §4 ust. 1. 

 

c)z tytułu zaniechania przeprowadzenia szkoleń wymaganych treścią opisu przedmiotu 

zamówienia – w wysokości 30.000,00 zł. 

 

d)z tytułu naruszenia klauzuli poufności – w wysokości 100.000,00 zł.  

3. Wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej nie może 

przekroczyć 25% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym 

mowa w §5 ust. 1. 

4.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

5.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  
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§7 

Szkolenia  

1. W terminie do 7 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi 

dla Zamawiającego szkolenie na warunkach wskazanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

2. Szkolenia zostaną przeprowadzone indywidualnie dla Zamawiającego. 

 

§8 

Poufność informacji 

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

danych, jakie uzyskał w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, 

oraz informacji co do których może powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami 

albo danymi lub są jako takie traktowane przez Zamawiającego. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub 

danych, przed ich ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem 

wszystkich danych i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, w szczególności 

dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z 

Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji niniejszej 

Umowy. 

4. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

realizacją prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu 

wykonania tych prac. 

5. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na 

jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób 

ze Stroną. 

6. Obowiązki określone w tym paragrafie nie dotyczą: 

a. informacji publicznie dostępnych, 

b. informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony, 

c. obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń. 

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy oraz w przypadku 

odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu lub do zniszczenia za zgodą Zamawiającego wszelkich materiałów, jakie 

otrzymał w związku z wykonywaniem tej Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie 

rozpowszechniać, jakichkolwiek informacji, danych i materiałów, za wyjątkiem 

przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji Umowy i zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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10. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami 

skierowanymi do Zamawiającego z tytułu naruszenia poufności przekazanych 

Wykonawcy informacji, jak również dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązuje się do 

pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, 

w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 

dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

 

§9 

Warunki Licencji 

 

1. Licencja na oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia jest nieograniczona, nie może być uzależniona od wykupienia lub 

przedłużenia wsparcia producenta lub jakiegokolwiek innego podmiotu albo zawarcia 

jakichkolwiek innych zobowiązań przez Zamawiającego.  

2. Jeżeli w ofercie Wykonawcy nie jest wskazana konkretna wersja oprogramowania, 

każdorazowo chodzi o najnowszą, stabilną wersję.  

 

§10 

Gwarancja, wsparcie techniczne, Rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, której bieg rozpocznie 

się od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru. 

2. Okres gwarancji, zwanej dalej „gwarancją”, o której mowa w ust. 1 powyżej, został 

ustalony na okres 24 miesięcy. 

3. W ramach gwarancji na Oprogramowanie Wykonawca zapewni co najmniej 

następujące wsparcie : 

1) uwzględniające rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem  

2) dostęp do dokumentacji produktowej i problemowej; 

3) dostęp do forum wymiany wiedzy/doświadczeń; 

4) dostęp do aktualizacji  

5) dostęp do bazy wiedzy oraz przewodników produktowych, poprawek, aktualizacji i 

nowych wersji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela 

praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego 

Oprogramowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania 

Protokołu odbioru,, a także później przy każdej zmianie tych danych, wszelkie dane 

niezbędne do skorzystania przez Zamawiającego z zakresu gwarancji, w tym także 

producenta: numery telefoniczne i adresy e-mail podmiotów realizujących gwarancję.  

5.Wszelkie czynności gwarancyjne w szczególności koszt ew. przeglądów, koszt ew. 

materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów gwarancyjnych uwzględniony jest w 

ryczałtowym wynagrodzeniu umownym Wykonawcy. 
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6.Przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady fizyczne na warunkach k.c. przez 

okres 24 miesięcy od daty jego odbiory przed Zamawiającego.  

 

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących 

zasadach.   

2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady to 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

  

§12 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na zasadach ogólnych, 

Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo do odstąpienia od umowy w 

następujących przypadkach: 

 

a) jeżeli dostarczony przedmiot umowy okaże się niezgodny z umową, niezgodność ta 

będzie istotna, a wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu 

nie zdoła dostarczyć nowego zgodnego z umową. Uprawnienie to Zamawiający może 

zrealizować w terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego 

terminu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.   

 

§13 

Zmiana umowy 

 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§14 

Osoby do kontaktów 

 

1.Do wzajemnych kontaktów na potrzeby składania zamówień Strony ustalają 

następujące osoby wraz z ich danymi kontaktowymi: 

Zamawiający: 

a)……………..email……………..tel………………….. 
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Wykonawca 

b)……………..email……………..tel………………….. 

2.Zamówienie złożone przez Zamawiającego skuteczne będzie z chwilą jego wysłania ze 

skrzynki email Zamawiającego na adres email Przedstawiciela Wykonawcy wskazany w 

ust. 1 powyżej.  

 

§15 

Postanowienia końcowe 

 

1.W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z realizacji lub w 

związku z realizacją Umowy,  zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z 

postanowień niniejszej Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

i dostarczane kurierem, pocztą lub osobiście. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

_______________                                                                              ________________ 


