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Załącznik nr 3 

do rozeznania rynku  

 

UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/………/2017 

      /wzór/ 

zawarta w dniu …… …… .2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  z siedzibą przy 

ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893), NIP: 525-20-88-391, REGON 142 148 155, zwanym  

w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………………………………. - ……………………………………………. 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………. 

zwanymi dalej również „Stroną” lub wspólnie „Stronami”. 

 

Na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych oraz na 

podstawie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych, a także 

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu 

WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku, została zawarta Umowa 

następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa licencji: 

Nazwa ilość 

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM  2 szt. 

Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk 130 szt. 

2. Do korzystania z licencji, sublicencji uprawnieni są pracownicy Zamawiającego oraz osoby  

i podmioty trzecie współpracujące z Zamawiającym. 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne, zawodowe  

i przedmiot umowy wykona z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru swojej działalności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którymi będzie 

posługiwał się przy wykonaniu przedmiotu umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy dostarczyć  

przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 4. 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi 
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załącznik nr 1 do niniejszej Umowy podpisanego przez przedstawicieli Stron potwierdzającego 

należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Osoby wskazane w § 9 ust. 1-2 są upoważnione do podpisania w imieniu Stron protokołu. 

Upoważnienie to obejmuje również osoby wskazane w pisemnym powiadomieniu, o którym 

mowa w  § 9 ust. 3 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad zostanie to odnotowane w protokole wraz  

z terminem ich usunięcia. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 zostanie wyznaczony na czas, nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż  

7 dni kalendarzowych. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w łącznej kwocie netto: .………. złotych powiększonej o należyty podatek VAT w wysokości ….%, 

co daje łącznie kwotę brutto: ………………… złotych(słownie: ……………………………………....……….…….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa NIP: 525-20-88-391. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy: ……………………………………… 

5. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru 

podpisany przez Strony niniejszej Umowy. 

§ 6. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w chwili zawarcia niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, niewyłączne, nie nieograniczone terytorialnie, 

nieograniczone czasowo, nieograniczone poprzez maksymalna ilość użyć licencje 

producenta oprogramowania na korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności: 

a) zainstalowania na serwerach oraz urządzeniach sieciowych Zamawiającego, 

b) wykorzystywania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności 

oprogramowania, 

c) wykorzystywania na wszystkich urządzeniach Zamawiającego, 

d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w wewnętrznej sieci Zamawiającego,  

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

e) wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, stosowania, przechowywania, 

tłumaczenia (bez ingerencji w kod oprogramowania), udostępniania danych. 

2) Realizowany przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich; 

3) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 

intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub 

majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych; 

4) udzielenie licencji nie naruszała własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: 

praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 
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w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów. 

3. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych  

z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od 

odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także 

Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób 

trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

4. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 

zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać z przedmiotu umowy, Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla 

Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z licencji w taki sposób, by nie naruszały praw 

osób trzecich. 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

1) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3; 

2) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za wszelkie inne opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy, a w szczególności za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia  

w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 i 4; 

3) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 – w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1; 

4) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 – w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa  

w ust. 1, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość 

tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że 

wyraża zgodę na ww. sposób potrącania kar umownych. W przypadku braku możliwości 

potrącenia kary umownej w sposób określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty kar umownych, w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego do 

zapłaty tych kar. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku: 

1) niewykonania przedmiotu umowy lub wykonania go w sposób nienależyty; 

2) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy o 3 dni kalendarzowe termin 

określony w § 3. 

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej  

w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie od niniejszej 

Umowy. 

§ 9. 

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego pełni Pan/Pani ……………………………..………. 

nr tel.: …………………………….……….. e-mail: …………………………………..………… 
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2. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy pełnił Pan/Pani ……………………………..…………. 

nr tel.: ………………………….………….. e-mail: …………………………………………… 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony  

i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy i nie wymaga podpisywania aneksu do umowy. 

§ 10. 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Korespondencja wysyłana przez Strony na adresy siedzib, wskazane w niniejszej Umowie, będzie 

uznana za doręczoną. W razie zmiany adresu, Strony zobowiązują się do  pisemnego 

powiadomienia o zmianie adresu, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji za doręczoną. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony starać się będą 

rozwiązywać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia będą poddane 

rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru 

 

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2  

do Umowy Nr WFOŚiGW/WGT/…/2017 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

Spisany w dniu … … 2017 r. 

Dotyczy Umowy Nr WFOŚiGW/WGT/…/2017 z dnia … … 2017r. 

Zamawiający: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7 

00-893 Warszawa 

Wykonawca: 

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

(nazwa i adres firmy ) 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają*/nie potwierdzają* wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 

ust. 1  umowy Nr WFOŚiGW/WGT/…../2017 z dnia ……. …… .2017 r. 

2. Uwagi dotyczące realizacji: 

(Opis rozbieżności): 

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

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

 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 


