
  
 

Formularz nr 6 do SWZ 

PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II 

zawarta w dniu ………………………. 2022 r. 

dotyczy postępowania WUP.XVA.322.54.MBi.2022 

pomiędzy: 
 
Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, 
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 
reprezentowanym przez: 
Pana Andrzeja Przewodę – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 

………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 
 

Umowę niniejszą Strony zawierają w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (T. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowym,  
w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 
negocjacji. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność przedmiot 
zamówienia w ramach postępowania pn. „Dostawa sprzętu do deduplikacji danych, systemu SQL 
Server, systemu operacyjnego, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych”, zwany łącznie 
w dalszej części Umowy „oprogramowaniem”, o parametrach technicznych wynikających z oferty 
Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym. 

2. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty, o której mowa w ust. 1 
(„oferta”) oraz uwzględniając wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Kserokopia Formularza ofertowego stanowi 
integralną część niniejszej Umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie  
ul. Mickiewicza 41 lub na adres e-mail poprzez dostarczenie niezbędny kodów/ haseł 
aktywujących. Adres -email osoby wskazanej w ust. 5. 

2. W przypadku dostawy przedmiotu umowy w sposób inny niż na adres e-mail, dostawa nastąpi 
nastąpi na koszt własny Wykonawcy. 

3. Odbiór oprogramowania będącego Przedmiotem Umowy przez Zamawiającego nastąpi na 
podstawie protokołu odbioru. 

4. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy: 

a) po stronie Zamawiającego- odpowiedzialna za realizację zamówienia oraz podpisanie protokołu 
odbioru i opisanie F-vat: ………………………………………………………………………..……………. 
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b)  po stronie Wykonawcy- odpowiedzialna za realizację zamówienia oraz podpisanie protokołu 
odbioru: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 3 

Termin realizacji niniejszej umowy- w tym dostawa oprogramowania, o którym mowa w § 1, wynosi do 
……… dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy. Dzień  
zawarcia umowy, nie jest wliczany jako termin realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone oprogramowanie 
wynagrodzenie brutto …..…………………… złotych, w tym kwota netto: …………….…………. 
złotych i stawka podatku VAT 23 %. 

2. Płatność, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni liczonych od daty Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy wskazany  
w fakturze VAT. Podstawą wystawienie faktury VAT jest protokół odbioru Przedmiotu Umowy bez 
wad. 

3. Na fakturze Wykonawca zobowiązuje się wskazać ceny jednostkowe zaoferowanego 
oprogramowania. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją dostawy  
oprogramowania. 

5. Zamawiający może wstrzymać wypłatę faktury w przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy  
z podwykonawcami. Wówczas Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia  
w zapłacie. 

6. Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) uprawnieniu 
do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego 
celu platformy. 

7. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli 
na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP: 851 26 80 829. 

8. Za datę zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w Banku Zamawiającego. 

9. Wykonawca wystawi fakturę / ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na: Województwo 
Zachodniopomorskie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie , ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 
NIP 851-268-08-29. 

10.  Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ……………………………..,  
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 
powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na złożonej fakturze. Zapłata wynagrodzenia 
nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem 
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę 
prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub 
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, nie będzie traktowane jako 
naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił 
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odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 
Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

11.  W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), zwanym 
dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata 
wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego  
w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 

12.  W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnej Wykonawcy kwoty określonej w ust. 1 
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu za opóźnienie odsetki w ustawowej wysokości. 

 

§ 5 

1. Na dostarczone oprogramowanie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi 
na okres 24 mc-y, zgodnie z oferta cenową Wykonawcy. 

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy bez wad. 

3. Z tytułu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający nie może zostać obciążony żadnymi 
kosztami. 

4. Zgłaszanie awarii – spraw reklamacji/ rękojmi, następuje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. Okres rękojmi wynosi tyle samo, co okres ustalonej gwarancji. 

 

§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania określonego w § 3 ust. 1 Umowy terminu realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

a) 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, w przypadku zadeklarowania w formularzu oferty cenowej terminu realizacji do  
3 dni (z zastrzeżeniem, że suma kar nie może wynieść więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli wartość kar tytułem opóźnienia przekroczą 20 %, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary zgodnie  
z ust. 3). 

b) 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, w przypadku zadeklarowania w formularzu oferty cenowej terminu realizacji do  
2 dni (z zastrzeżeniem, że suma kar nie może wynieść więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli wartość kar tytułem opóźnienia przekroczą 20 %, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary zgodnie  
z ust. 3). 

c) 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, w przypadku zadeklarowania w formularzu oferty cenowej terminu realizacji do  
1 dnia (z zastrzeżeniem, że suma kar nie może wynieść więcej niż 20 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli wartość kar tytułem opóźnienia przekroczą 20 
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%, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary zgodnie  
z ust. 3). 

d) 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, w przypadku zadeklarowania w formularzu oferty cenowej terminu realizacji do  
5 dni (z zastrzeżeniem, że suma kar nie może wynieść więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli wartość kar tytułem opóźnienia przekroczą 20 %, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary zgodnie  
z ust. 3). 

2. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi o których 
mowa w § 5 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w wysokości 20% należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy. 

5. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strony mogą dochodzić  
na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 
Jeżeli wartość maksymalna kar zostanie osiągnięta w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.   

6. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez poszkodowaną stronę szkody, 
wówczas może ona dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

7. 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 
wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej przez niego części Umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na 
należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz po ich udokumentowaniu, dokonuje 
zmiany umowy, w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części; 

b) zmianę sposobu wykonywania dostawy; 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 
sposobu rozliczania wynagrodzenia wykonawcy; 

       - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy.  

2. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa  
w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający,  
w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 1. 
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3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, wymagających wprowadzania aneksu do umowy, informacje 

zawarte w § 2 ust. 4. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień niniejszej Umowy, strony 
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego ich 
dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich 
informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania 
czynności serwisowych przez osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiejkolwiek formie. 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy 
2) Opis przedmiotu zamówienia 
3) Protokół odbioru końcowego 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 

 

 

 

…………………………………    ……………………………. 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 

 

Szczecin, dnia …………………………. 

Protokół odbioru końcowego 

 

do umowy ………………………. z dnia ……………………………….. 

Miejsce przeprowadzenia odbioru: ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin 

Przy odbiorze uczestniczył ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez ………………..……………………. 

oraz WYKONAWCA reprezentowany przez:…………………………………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez ………………………………………………..……………… 

Potwierdza/nie potwierdza*, że do dnia ……………………………….…… roku została wykonana całość 
przedmiotu umowy: ………………….…………………. z dnia ……………………………….. zawartej 
pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,  
ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin a ………………………………………..……… 
……………………………………………………………….. 

Potwierdzeniem wykonania dostawy są sporządzone protokoły zgodnie z § 2 Umowy - protokoły 
odbioru ilościowego (bez zastrzeżeń) oraz protokoły jakościowe (bez zastrzeżeń) stanowiące 
załączniki do niniejszego protokołu. 

Przeprowadzone odbiory potwierdziły, że wykonane zostały przez WYKONAWCĘ wszystkie czynności 
przewidziane Umową a niniejszy protokół odbioru stanowi dokument poświadczający prawidłowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

Nazwa ………………………. 

Numer seryjny …………….. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY /     WYKONAWCA /    

Osoba uprawniona     Osoba uprawniona 

 

……………………………………    ………………………………………… 

 

 

 

 

 


