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Umowa nr ………………………. 

 

zawarta w dniu ............................ w Gliwicach pomiędzy:  

 

Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P , 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249, zwaną dalej 

„Zamawiający” reprezentowanym przez: 

 

 Prezesa Zarządu – Ewę Weber 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

 

 …………………………………………. – …………………………………………….. 

 

łącznie dalej zwanych „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa licencji oprogramowania serwerowych systemów operacyjnych, 

systemów wirtualizacyjnych oraz kompleksowego systemu kopii zapasowych” na podstawie art. 39-

46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  

1843), zwaną dalej ustawą Pzp, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa:  

- licencji oprogramowania serwerowych systemów operacyjnych* 

- licencji systemów wirtualizacyjnych* 

- licencji kompleksowego systemu kopii zapasowych* 
*w zależności od oferty złożonej przez Wykonawcę podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Lp. Typ oprogramowania Liczba licencji (w sztukach) 

1   

 

2. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 powinno spełniać wymagania określone w załączniku 

nr 1 do umowy.  
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3. Wykonawca dostarczy licencje niezbędne do potwierdzenia uprawnień do korzystania  

z oprogramowania, stanowiące przedmiot umowy, w formie elektronicznej lub umożliwi ich 

pobranie ze strony internetowej.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca potwierdza, iż jest uprawniony do pośrednictwa w umowach związanych  

z udzieleniem wymaganych subskrypcji licencji dotyczących oprogramowania stanowiącego 

Przedmiot niniejszej umowy oraz pobierania bezpośrednio od podmiotów korzystających z ww. 

oprogramowania opłat z tytułu udzielonej subskrypcji licencji. 

 

§2 

Termin realizacji umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie do 5 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona podpisaniem protokołu odbioru, 

sporządzonym przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym – wzór protokołu odbioru 

znajduje się w Załączniku nr 3 do Umowy - Wzorze Protokołu odbioru. 

3. Odbiór, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie polegał na stwierdzeniu zgodności 

realizacji Przedmiotu umowy z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Załącznikiem nr 1 do 

przedmiotowej umowy. 

4. Za dzień realizacji Przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym nastąpi podpisanie przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, chyba że inna data zostanie wskazana w protokole odbioru. 

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy Przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający będzie miał 

zastrzeżenia do dostarczanego Przedmiotu umowy lub dostarczony Przedmiot umowy nie będzie 

spełniał wymagań określonych w przedmiotowej umowie lub w załączniku nr 1 do umowy. 

6. Jeżeli podczas dokonywania odbioru Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot umowy nie spełnia 

wymagań określonych w umowie, uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu i wstrzyma się  

z odbiorem do czasu realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu umowy spełniającego wszystkie 

wymagania umowy, jednocześnie wyznaczając Wykonawcy termin na dostarczenie takiego 

Przedmiotu umowy, nie krótszy niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych. 

 

§3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 

Wykonawcy ustala się na kwotę: ......................zł brutto (słownie: ............................................. 

zł), w tym wartość netto w wysokości ....................... zł i podatek VAT w wysokości ………………. zł). 

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w  ust.  1  

ulegnie  stosownemu  obniżeniu,  z  tym,  że  kwota  netto  obliczona  z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie 

zmianie. 
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3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy dokonana będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy ujęty w fakturze ze wskazaniem podzielonej płatności. Płatność 

nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 

wystawienia faktury jest prawidłowo wystawiony protokół odbioru przedmiotu umowy, 

podpisany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 

umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

5. W przypadku gdy Wykonawca będzie miał zamiar skorzystać z uprawnienia do wystawiania 

ustrukturyzowanych elektronicznych faktur, o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. 

zm.), Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne oświadczeniu o skorzystaniu z uprawnienia.  

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Faktury należy wystawić na: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 

37P, NIP 6312578261. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikający z niniejszej Umowy. 

 

§4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zapłaty Zamawiającemu następujących kar 

umownych w wysokości:  

a) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 – kwotę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) niedotrzymania terminu wyznaczonego w sposób określony w § 2 ust. 6 Umowy, kwotę w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia; 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

kwotę w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę 

w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony mają prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają 

poniesionych przez nich szkód. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury 

wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§5  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy i żądania kar umownych, o których mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt c) Umowy, w następujących przypadkach: 
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a) gdy opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 

ust. 1 umowy lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie § 2 ust. 6 umowy 

przekroczy 7 dni roboczych; 

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową lub, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym 

celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiającego do wystąpienia 

przeciwko Wykonawcy z roszczeniami o zapłatę zastrzeżonych w umowie kar umownych, jeżeli 

roszczenia te opierają się na zdarzeniu mającym miejsce przed złożeniem oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

3. 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 

kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§6 

Przedstawiciele Stron 

1. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu 

Umowy:  

 ze strony Zamawiającego – …………………….. 

 ze strony Wykonawcy – …………………………… 

2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie stanowi 

zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona wyznaczająca nowego 

przedstawiciela musi powiadomić drugą Stronę o tym fakcie pisemnie pod rygorem nieważności. 

Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest skuteczna 

wobec drugiej Strony po otrzymaniu przez nią powiadomienia na piśmie.  

 

§7 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 

oraz określonych w przedmiotowej umowie w przypadku: 

a) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 

termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu umowy; 

b) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu określonego w § 2 ust 4 umowy – możliwość wydłużenia terminu 
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realizacji Przedmiotu umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o 

czas trwania tych okoliczności; 

c) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki 

VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto 

wynikającej ze zmiany stawki podatku; 

d) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

e) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od 

Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 

Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 

żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia, kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz;  

f) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.  

2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach – 2 (dwa) egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

a. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,  

b. Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy, 

c. Załącznik nr 3 - wzór protokołu odbioru.  

 

 

 

 

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

          ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy- wzór protokołu odbioru 

 

Protokół odbioru – dotyczy umowy nr …………………….. z dnia ………………………….  

 

Zamawiający:  
Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.  
ul. Bojkowska 37P 
44-100 Gliwice 
 
Wykonawca:  
………………………………………………………………………………………………..  
 
 
1. W dniu …………………….. 2019 r. Wykonawca dostarczył i przekazał do odbioru Zamawiającemu:  

 

Lp. Typ oprogramowania Part number 
Liczba licencji (w 

sztukach) 

1    

2    

 
2. Przedmiot umowy przekazany/wykonany został w następujący sposób: ………………………………….. 

3. Uwagi Zamawiającego do dostarczonego/wykonanego Przedmiotu umowy: 

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

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

4. Osoby uczestniczące w odbiorze: 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

 …………………………................. 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

…………………………................. 

 

5. Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

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

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA 

 


