
                                              

 

 
Projekt pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

                                                                                        
 Złącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

nr nr sprawy: DAT-2601- 28  /18   
                                                                         

UMOWA NR ……….DAT/2018 

/WZÓR UMOWY/ 

  

zawarta w dniu ……………… 2018 

 

pomiędzy: 

Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze , NIP611-21-72-838,                
REGON 230480619, reprezentowaną przez: 

               Mariana Ursela                    -      Rektora 
               Grażynę Malczuk                -      Kanclerza 
 przy kontrasygnacie kwestora – Joanny Babczuk  
z jednej strony,    

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

Firmą: …………………………………………………. z siedzibą w ……………………….,                                       
ul. ……………………, wpisaną do ............................................................ pod                         
Nr ....................,  

NIP: ………………, REGON: …………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

 

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie do 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), została zawarta 
umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest: 
a) dostawa wirtualnego studia telewizyjnego - zgodnie z formularzem cenowym – 

załącznik nr 1 
b) uruchomienie wirtualnego studia TV wraz z przeszkoleniem obsługi.   

 

 

§ 2. 
1. Wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi: ……………….złotych brutto (słownie 

złotych: …………………………………………………….. zł), w tym:  
podatek Vat ………% co stanowi kwotę ……………….. zł 

2. Całkowita wartość umowy brutto, określona w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, jakie 
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ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty 
przygotowania, dostarczenia pod wskazany adres wraz z wniesieniem do wyznaczonego 
pomieszczenia, ubezpieczenia na czas transportu, należny podatek VAT oraz wszelkie 
inne świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.  
Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe, zgodną z załączoną do oferty kalkulacją 

cenową, zawartą w załączniku nr 1 do umowy (wykazie rzeczowo-cenowym). Ceny 
podane w kalkulacji nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. Cena 
jednostkowa urządzenia zawiera  uruchomienie i przeszkolenie obsługi zamawiającego. 

 
§ 3. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:  

1.1 Dostawa urządzeń: do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.  

1.2  Podłączenie urządzeń , uruchomienie i przeszkolenie obsługi – do 2 tygodni od daty 
dostawy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru całości zamówienia     
w formie pisemnej.  

3. Prawidłowość realizacji umowy (terminowość, zgodność ilościowa i rzeczowa z umową) 
będzie potwierdzana protokołem przekazania i odbioru, podpisanym przez osoby 
wymienione  w ust. 7 i 8. 

4 Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy osoba odbierająca stwierdzi jakiekolwiek 
wady, wówczas odmówi odbioru, a za datę zrealizowania umowy uznaje się dzień, 
w którym Wykonawca przekaże przedmiot umowy wolny od wad. 

5. Miejsce dostawy urządzeń: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze                           
ul. Lwówecka 18 –pomieszczenia wskazane przez osobę odpowiedzialną za realizację 
umowy ze strony Zamawiającego. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest: 
………………….., e-mail: …………………………………………………….. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest: 
…………………………, tel. …………………., kom.: …………, e-mail: ………………………… 

8. Zmiana osób i danych kontaktowych podanych w ust. 6 i 7 nie stanowi zmiany umowy 
w rozumieniu § 7 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej 
Strony o zaistniałej zmianie. 

9. W przypadku nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę, w szczególności                       
w przypadku dostarczania urządzeń  złej jakości, niezgodnych z wymogami 
Zamawiającego oraz w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji przedmiotu 
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

 
§ 4. 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie zakresu przedmiotowego 
wskazanego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym 
powierzy wykonanie zakresu przedmiotowego umowy. 

 
§ 5. 

1. Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 
do  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 
jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

2. NIP Zamawiającego: 611-21-72-838 
3. Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury.  
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie                                

w transakcjach handlowych. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz 

osoby trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, z wyjątkiem 
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przelewu wierzytelności na rzecz banku, w związku z zabezpieczeniem kredytu 
bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy, na co Wykonawca 
musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w § 3 ust. 8, zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. 

2. Wykonawca za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 
wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji pełnego zakresu umowy, w sumie 
jednak nie więcej niż 20% wartości umowy. 

3. Zamawiający, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. 
Nie dotyczy to sytuacji określonych w § 8 ust. 1. 

4. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego 
obowiązek ich zapłaty. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia wypłacanego 
Wykonawcy. 

6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 7. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i 

przy spełnieniu następujących warunków: 
1) zmiana w zakresie rodzajów i jakości dostarczanych urządzeń jest możliwa wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach. Zmiana taka wymaga zgody obu Stron umowy i nie 
może powodować pogorszenia jakości dostarczanych urządzeń; 

2) zmiana w zakresie rozliczeń finansowych, sposobu lub terminu płatności jest możliwa 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 

3) zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą obu Stron umowy; 

4) zmniejszenie wartości umowy jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy; 
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, 

wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 
6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak 
zgody obu Stron umowy; 

7) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek 
słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji 
jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym 
wymaga to zgody obu Stron umowy; 

8) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 
wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących 

                                                 
1
 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły 

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie 

z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
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zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym 
wymaga to zgody obu Stron umowy; 

9) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 
umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają opinii osoby, o której mowa w § 3 
ust. 5 umowy. 

§ 8. 
1. 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 od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 6 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo 
sąd w Jeleniej Górze. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

5. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) załącznik nr 1, tj. wykaz rzeczowo-cenowy; 
2) załącznik nr 2, tj. formularz ofertowy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 
 


