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ULC-BDG-GI-2600-03/2018 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowy 

 

Zawarta w dniu ……………. r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa - Urzędem 

Lotnictwa Cywilnego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 2, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Panią                                             - Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego  

a Firmą……….., z siedzibą w Warszawie, ……………………………………………, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

………………w …………………...…………………………………………………………… 

KRS:………………………, NIP:………………………, Regon:………………………, 

o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… złotych, wpłaconym w całości 

(potwierdzenie niniejszego stanowi załącznik nr 3 do umowy), 

 

 reprezentowaną przez: 

 

 

zwanych dalej „Wykonawcą”, 

zwani dalej „Stronami”. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986) zwanej w dalszej części „ustawą” została 

zawarta umowa niniejszej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania serwerowego dla Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Oprogramowaniem” lub „licencją”: 

1) 4 szt. licencji Microsoft Windows Server ……..., 

2) 550 szt. licencji dostępowych (User CAL) dla Microsoft Windows Server …… 

3) 32 szt. licencji Microsoft SQL Server 2014 Core ……………… 

(Do uzupełnienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz 

z wybraną ofertą) 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie fabrycznie nowe, gotowe 

do eksploatacji, pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami 

i standardami, pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą z dnia …………. 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego 

Oprogramowania. 
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nie ograniczone prawa do zapewnienia lub 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego licencji na Oprogramowanie. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat 

na rzecz Wykonawcy lub producentów Oprogramowania; 

2) w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania mieści się opłata 

za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności za wsparcie, dostarczanie 

aktualizacji, poprawek błędów lub inne usługi serwisowe. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 

w terminie do 5  dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Miejscem dostawy jest 

siedziba Zamawiającego (02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2). Potwierdzaniem 

powyższego będzie sporządzenie i podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony protokołu 

dostawy licencji (Załącznik nr 4 do umowy). 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną, w dniu roboczym, nie później niż na 24 godz. przed tym terminem. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w procesie prawidłowego wykonania 

niniejszej umowy oraz podpisywania protokołów dostawy i instalacji (aktywacji) licencji, 

są ze strony: 

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

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

4. Zamawiający w terminie do 5 dni kalendarzowych, od dostarczenia Oprogramowania, 

dokona aktywacji licencji, czego potwierdzeniem będzie sporządzenie i podpisanie bez 

zastrzeżeń przez Strony protokołu instalacji (aktywacji) licencji (Załącznik nr 5 

do umowy). 

5. Jeśli aktywacja Oprogramowania przez Zamawiającego nie powiedzie się, Zamawiający  

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej. 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nowe Oprogramowanie 

Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o braku 

aktywacji Oprogramowania.  

 

§ 3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

i prawne dostarczonego oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów pozostających w związku z wprowadzeniem ich do obrotu na 

terytorium RP. 

2. Za wady fizyczne uznaje się brak w dostarczonym oprogramowaniu cech funkcjonalności 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady przez 

okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu instalacji (aktywacji) oprogramowania – 

Załącznik nr 5 do umowy. Do roszczeń z tytułu rękojmi mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 
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4. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem określonym w § 4 ust. 1, 

przekazuje Zamawiającemu z dniem podpisania protokołu instalacji (aktywacji) 

produktów licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania będącego 

przedmiotem umowy, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację 

Oprogramowania dla jego potrzeb, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

Zamawiający może korzystać z Oprogramowania na zasadach i polach eksploatacji 

określonych w warunkach licencyjnych producenta Oprogramowania. 

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu 

niniejszej umowy, Wykonawca, jako wyłącznie odpowiedzialny, zobowiązuje się podjąć 

wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego 

od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, a także zrekompensuje 

Zamawiającemu, koszty poniesione w związku ze skierowanymi przeciwko niemu 

roszczeniami odszkodowawczymi, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań 

jakie powstaną z tego tytułu. 

6. W przypadku, gdy w skutek 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 niezwłocznie na swój koszt 

i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania 

z Oprogramowania w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich i spełniały 

wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1). 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego całkowite wynagrodzenie w kwocie ………………………….. zł netto 

(słownie: ……………….…….. zł netto), powiększonej o …..% podatek VAT, co daje  

………………………….. zł brutto (słownie: ……………….…….. zł brutto), na które 

składają się: 

1) Cena jednostkowa brutto oprogramowania Microsoft Windows Server…………… - 

……………….. zł brutto w ilości 4 szt., co daje kwotę ……………….. zł  brutto. 

2) Cena jednostkowa brutto Licencji dostępowej (User CAL) dla Microsoft Windows 

Server ….. - ……………….. zł brutto w ilości 550 szt., co daje kwotę 

……………….. zł  brutto. 

3) Cena jednostkowa brutto dla Microsoft SQL Server …- ……………….. zł brutto 

w ilości 32 szt. co daje kwotę ……………….. zł  brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane 

z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy, a mianowicie - 

cenę licencji na oprogramowanie, koszty cła, opakowania oraz transportu do miejsca 

dostawy i ubezpieczenia do chwili odbioru przez Zamawiającego.  

3. Płatność wynikająca z niniejszej umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 

na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopiami 

podpisanych protokołów dostawy i instalacji (aktywacji) licencji, stanowiących 

odpowiednio Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do umowy.  

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie odbiór przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego potwierdzony protokołami dostawy i instalacji (aktywacji) 

licencji podpisanymi przez Strony bez zastrzeżeń. 
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5. Faktura VAT wystawiona będzie na podany niżej adres Zamawiającego: Urząd 

Lotnictwa Cywilnego – ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, NIP 526-26-58-186. 

6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów, 

o których mowa w § 2 ust. 1 i 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

3. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 7 dni kalendarzowe, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Strony zgodnie dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Zamawiający będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Wykonawcy, do zapłaty odsetek 

w wysokości ustawowej.  

 

 § 6 

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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 

zgodne z art. 144 ustawy. 

2. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 

a. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, należy 

rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej; 

 niezależne od stron jak i każdej z nich z osobna, 

 którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz 
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 którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne. 

b. zmiany parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest 

zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, wynikających z postępu technologicznego lub 

w przypadku zaprzestania produkcji, spełniających wymagania określone 

w przedmiocie umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, 

c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;  

d. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób niż przez zmianę umowy. Zmiana 

będzie miała na celu usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, aby 

umożliwić jednoznaczną interpretację jej zapisów przez strony; 

e. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Nie dopuszcza się przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

bez zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą 

rozstrzygać ugodowo, a w innym wypadku przez sąd właściwy miejscowo ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986) 

oraz ustawy z dnia 23 stycznia 1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. 

zm.), oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załączniki do umowy: 

- Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. 

- Załącznik nr 2: Formularz oferty. 

- Załącznik nr 3: Potwierdzenie wpisu firmy Wykonawcy do rejestru. 

- Załącznik nr 4: Protokół dostawy licencji. 

- Załącznik nr 5: Protokół instalacji (aktywacji) licencji. 

 

 

 

Zamawiający                Wykonawca 

 

 

 

 

 


