
 

                                        

 

 

   Załącznik nr 4 do SIWZ 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP 12/WILiŚ/2020, CRZP 131/002/U/20 
 
 

    WZÓR UMOWY  
                                                  ZP 12/WILiŚ/2020, CRZP 131/002/U/20 

       zawarta w dniu ………2020 roku 
 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk,  
ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
 
reprezentowaną przez:  
……………………… -  ……………., działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki 
Gdańskiej,  
zwaną dalej „Zamawiającym" 
a 
      (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ...................... przy ulicy …………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy ………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS …………………NIP.................. REGON……………...  
reprezentowanym przez: 

1. .................................................. 
2. ..................................................  

 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)  
 
Imię i nazwisko …………………………, działającym pod firmą ……………………. z siedzibą w 
……………. przy ulicy …………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP ………………………, REGON …………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11. ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne z dokumentami 
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest odnowienie serwisu  2 licencji dla specjalistycznego oprogramowania typu 

desktop ENVI & IDL dedykowanego do przygotowania, przetwarzania i analizy danych 
teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ….. oraz w ofercie 
z dnia…. złożonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy 
i będącymi jej integralną częścią. 



 

                                        

 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje 12 miesięczny kontrakt serwisowy zapewniając Zamawiającemu 
korzystanie z serwisu technicznego producenta oprogramowania oraz pobierania wszystkich 
uaktualnień do programu, jakie ukażą się w czasie jego trwania. 
 

 
§ 2 

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowej przez okres 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, a w szczególności zapewni:  
a) świadczenie konsultacji, wsparcia technicznego przez zespół wykwalifikowanych specjalistów 
posiadających dogłębną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu teledetekcji i kartografii; 
b) bezpłatny transfer licencji; 
c) udostępnienie aktualizacji produktów drogą elektroniczną lub na nośnikach optycznych 
przekazywanych pocztą; 
d) przyjmowanie i obsługa zgłoszeń Zamawiającego, dotyczących prawidłowego funkcjonowania 
licencji do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.  

2. Strony ustalają, że usługa będzie świadczona przez Wykonawcę zdalnie oraz jeśli zajdzie taka 
potrzeba, w miejscu instalacji oprogramowania, w siedzibie Zamawiającego.  

3. Zgłoszenie serwisowe stwierdzonej wady zostanie dokonane za pośrednictwem systemu pomocy 
technicznej on-line, wskazanego przez Wykonawcę ………….  lub w przypadku awarii w dostępie 
łącza internetowego telefonicznie pod nr …………….. przy czym zgłoszenie takie może zostać 
dokonane jedynie w godzinach dni roboczych Wykonawcy.  

4. W okresie trwania usługi serwisowej Wykonawca gwarantuje: 
a) czas reakcji na zgłoszenie – do ……godzin  (zgodnie z ofertą) w dni robocze 

Zamawiającego od daty/godziny zgłoszenia;   
b) czas usunięcia błędów – 2 dni robocze Zamawiającego; 
c) czas usunięcia błędów, do których konieczne są wyjaśnienia Zamawiającego – do 5 dni 

roboczych Zamawiającego.  
5. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym w ofercie 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub 
zaniechania. 
Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel podwykonawcy oraz osoby, którymi się 
posługuje, lub którym wykonanie prac powierza.  

6. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 
Zamawiający upoważnia pracownika: ………………………nr tel…………………………..  

7. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach  związanych z wykonaniem 
umowy jest …………………………………….nr tel. ………………………… . 

8. O każdej zmianie wyznaczonych  osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 
zobowiązaną. 

9. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępnione są przez strony sobie 
wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony 
stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 
 

 
§3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia……. złożoną przez Wykonawcę, 
ustala się wynagrodzenie w kwocie: 
 
brutto: ……………………. zł 
słownie złotych: (……………………………………………..) 



 

                                        

 

 

 
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 
z tytułu wykonania niniejszej umowy.  
 
2. Podstawą zapłaty za realizację usługi będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
3. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,  

80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.  
4. Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej lub w formie papierowej. 
5. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.  

6. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§4 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy 

przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia,  począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy 
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie; 
W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 
kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę 
okoliczność. 

2. Za odstąpienie od całości umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny 
odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto 
określonej w § 3 ust. 1 umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp. 

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej bez uprzedniego wezwania z 
przysługującego mu wynagrodzenia.  

5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 
 
 

§5 
SIŁA WYŻSZA 

 
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą 

strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, 
obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie 
można było podjąć skutecznych środków obrony.  

2. Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie 
może jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej 
strony o wystąpieniu działania siły wyższej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej 
wystąpienia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 
W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla 
umowy. Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia 
wszelkich możliwych aktów staranności, których można wymagać od każdego profesjonalnego 
uczestnika obrotu gospodarczego celem zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej,  
w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.  

3. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w 
zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas 
występowania siły wyższej i jej skutków.  

4. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania 
umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły 
wyższej dla tych elementów umowy. 



 

                                        

 

 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

nieważności. 
2. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 

zmian w umowie, na warunkach określonych w rozdziale 18 SIWZ. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), a ewentualne spory między stronami 
będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby 
trzecie mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z 
praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów 
użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli 
normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku 
ujawnienia się roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i 
działania zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego 
rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie 
Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany jest 
do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody. 

6. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ……..2020r. i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia z …….2020r. na odnowienie serwisu 2 licencji dla 
specjalistycznego oprogramowania typu desktop ENVI & IDL dedykowanego do 
przygotowania, przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

7. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
9. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 
 Załączniki do umowy:  
1. SIWZ  
2. Oferta Wykonawcy 
 

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 
               Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty. 


