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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

/WZÓR/ 

Umowa nr _______/2020 

 

zawarta w dniu______.__________.2020 r. w Warszawie pomiędzy: 

Politechniką Warszawską, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, z siedzibą w Warszawie przy Pl. Politechniki 1,  

kod pocztowy 00 - 661, Regon: 000001554, NIP: 525-000-58-34, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr. inż. Andrzeja Zajkowskiego, umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1.09.2016 r., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

______________________________  z siedzibą w ____________przy ul._____________, kod pocztowy:_____________, REGON:________, NIP:________, 

wpisaną do_____________ prowadzonego przez________________________, ______________________pod nr__________________, reprezentowaną 

przez: 

_______________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego ” – 

zgodnie z art. 10 i 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  

1) odnowienie subskrypcji wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania LabVIEW do licencji nr M80X53283 od dnia 

30 czerwca 2020 r. do dnia  29 czerwca 2021 r.; 

2) odnowienie subskrypcji wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania Multisim do licencji nr M78X46578 od dnia 30 czerwca 

2020 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.; 

3) odnowienie instalacji wersji studenckich oprogramowania LabView oraz oprogramowania Multisim dla wszystkich studentów 

uczelni - pakiet 500 sztuk. - od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca2021 r.,  

4) dostawa nośnika USB z oprogramowaniem, o którym mowa ust. 1 pkt 1)- 2), 

5) szkolenie w siedzibie Wykonawcy lub w wersji wirtualnej w zakresie oprogramowania National Instruments, przeprowadzone 

przez przedstawiciela producenta oprogramowania – 36 kredytów szkoleniowych (tj. 144 osobogodziny) do dyspozycji 

Zamawiającego zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na stronie ni.com/training po uprzedniej rejestracji, 

6) sprzedaż i dostawa podręczników szkoleniowych  LabView Core 1 Course Kit (Polish) – 6 szt., 

7) sprzedaż i dostawa podręczników szkoleniowych  LabView Core 2 Course Kit (Polish) – 6 szt., 

8) sprzedaż i dostawa materiałów edukacyjnych do kursu LabView Academy - 1 rok dostępu - od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 

29 czerwca 2021 r. 

 - zgodnie z ofertą z dnia _________________r., złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania 

Labview wraz komponentami, Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2020, będącą integralną częścią umowy. 

2. Warunki użytkowania oprogramowania zostały określone w Umowie Licencyjnej Oprogramowania (załącznik nr 1 do umowy). 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest przedmiot umowy, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

4. Przedmiot umowy pochodzi z legalnego źródła i jest m.in. przeznaczone do użytkowania w Polsce. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności dostarczonych produktów z 

umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania/licencji, Zamawiający w każdym czasie może wystąpić do 

producenta oprogramowania w celu: 



Umowa nr ______/2020  2/4 

1) potwierdzenia ich zgodności z niniejszą umową,  

2) zlecenia producentowi, lub wskazanemu przez niego podmiotowi, weryfikacji dostarczonych produktów pod kątem 

ich zgodności z umową i warunkami licencyjnymi. 

6. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wykażą niezgodności dostarczonego 

oprogramowania/licencji z umową, a w szczególności niezgodności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający będzie 

wymagał pokrycia kosztu weryfikacji przez Wykonawcę na podstawie wystawionego rachunku/noty. Koszt weryfikacji ustalony 

będzie na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot ją wykonujący. 

7. Wystąpienie do producenta, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego 

wynikających z niniejszej umowy. 

8. Pokrycie kosztu weryfikacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za 

realizację umowy. 

9. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek lub 

dostarczenie przedmiotu umowy bez wad i usterek. Termin ten nie będzie krótszy niż 28 dni. 

10. Wykonawca usunie wady i usterki lub dostarczy przedmiot umowy bez wad i usterek bez odrębnego wynagrodzenia. 

11. Wykonawca, po zgodnym podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru o którym mowa w §2 ust. 11, wystawi fakturę VAT. 

 

 

§ 2 

Realizacja 

1. Wykonawca udostępni uaktualnienia oprogramowania dwa razy w ciągu jednego roku (od 30 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2021 

r.). 

2. Pierwsza dostawa nośników lub umożliwienie pobrania plików instalacyjnych z aktualizacją oprogramowania zostanie zrealizowana 

w ciągu_______ dni od dnia podpisania umowy. 

3. Kolejna dostawa nośników lub umożliwienie pobrania plików instalacyjnych, z aktualizacją oprogramowania zostanie zrealizowana 

w ciągu _________ dni od wprowadzenia aktualizacji przez producenta. 

4. Dostawa podręczników szkoleniowych zostanie zrealizowana w terminie o którym mowa w ust. 2. 

5. Każdorazowo zostanie dostarczony lub udostępniony 1 komplet nośników z aktualizacją oprogramowania. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośnik USB z oprogramowaniem o którym mowa w §1ust. 1 pkt 1)- 2) niniejszej Umowy w 

terminie, o którym mowa w ust. 2. 

7. Przedmiot zamówienia (Wersja elektroniczna – kody i linki) Wykonawca dostarczy do Politechniki Warszawskiej, Centrum 

Informatyzacji PW, Pl. Politechniki 1, p. 319, 00-661 Warszawa na wskazany adres e-mail administratora licencji, tj. na adres 

Piotr.Furmanek@pw.edu.pl. 

8. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest Piotr Furmanek (tel: 697 890 043, e-mail: 

Piotr.Furmanek@pw.edu.pl). 

9. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy jest:__________(tel:,  

e-mail: _____________ ).  

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy. 

11. Potwierdzeniem dostawy będzie protokół odbioru, w którym Zamawiający przyjmuje pod względem ilościowym i jakościowym 

przedmiot umowy, podpisany zgodnie przez obie Strony. 

12. Zamawiający zakończy odbiór w terminie do 5 dni, licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) w zakresie innym niż wskazał to w ofercie, ani 

przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  
 

 

 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

umowne w wysokości __________________________ złotych brutto (słownie: 

______________________________________________________________), w tym: 

1) _____________________________ złotych brutto (słownie: ________________________________) – za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 

1 pkt 1) – 4) ; 

mailto:Piotr.Furmanek@pw.edu.pl
mailto:Piotr.Furmanek@pw.edu.pl
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2) ____________________________ złotych brutto (słownie: _________________________________) – za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 

1 pkt 5); 

3) ____________________________ złotych brutto (słownie: ______________________________) – za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 

pkt 6) – 8). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty i ryzyka jakie poniesie Wykonawca w związku z 

realizacją przedmiotu umowy. 

3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT w terminie 21 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Za datę płatności przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

7. Faktura VAT zostanie wystawiona na: 

  

 Politechnika Warszawska 

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 

 Pl. Politechniki 1 

 00-661 Warszawa 

 NIP:525-000-58-34 

8. W przypadku gdy Wykonawca chce złożyć fakturę elektroniczną (ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Poz. 2191 

z późn. zm.), musi przesłać ją do Zamawiającego na poniższy adres: ________________________________________. 

 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Za zwłokę w zakresie terminu dostawy, o którym mowa w §2 ust. 2  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 10% tego wynagrodzenia. 

2. Za zwłokę w aktualizacji oprogramowania, o której mowa w § 2  ust. 3  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 10% tego wynagrodzenia. 

3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

4. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość kar.  

 

 

§ 5 

Zmiany i uzupełnienia do Umowy 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku: 

1) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie dystrybucji oprogramowania/licencji będącej przedmiotem umowy. 

W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na oprogramowanie/licencję tego samego producenta o uprawnieniach 

i warunkach użytkowania nie gorszych niż uprawnienia i warunki użytkowania oprogramowania/licencji będącej przedmiotem 

umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu dystrybucji 

oprogramowania/licencji będącej przedmiotem umowy;  

2) wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 1) w zakresie zmiany terminu dostawy nośników o którym mowa w § 2 ust 2 

lub terminu udostępnienia aktualizacji o którym mowa w § 2 ust 3; 

3) gdy Zamawiający nie będzie przygotowany do przyjęcia dostawy z powodu wystąpienia po jego stronie problemów 

technicznych w zakresie zmiany terminu dostawy nośników o którym mowa w § 2 ust 2 lub terminu udostępnienia aktualizacji o 

którym mowa w § 2 ust 3; 

4) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności 

zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku i kwota brutto. 

2. Zmiana treści niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez 
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obie Strony.  

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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa w szczególności ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku sporów strony w pierwszej kolejności będą dążyły do ich rozwiązania drogą polubowną. 

3. W przypadku nie rozwiązania sporu w terminie 21 dni od jego wystąpienia każda ze stron może skierować spór do rozwiązania 

przed sądem w trybie zawezwania do próby ugodowej, określonej art. 184 -186 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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 przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 ____________________________________     _________________________________ 

  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

BOP-2306 

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych 

Anna Grażyna Świetlicka 

radca prawny 

14.05.2020r. 


