Umowa nr………………………………
zawarta w dniu ……….. w Warszawie

zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Skarbem Państwa Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie, ul.
Tamka 1, 00-349 Warszawa, NIP 527-11-18-029, REGON: 007001280, reprezentowanym
przez: ……………………………………………………… na podstawie pełnomocnictwa
……………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………….…………..,
zwanym dalej Wykonawcą,
Zamawiający oraz Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie
„Stroną”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, nie podlega przepisom
w/w ustawy.
§ 1. Przedmiot umowy
Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania………………………………………….. na
dostawę przedmiotu zamówienia przedstawionego przez Wykonawcę na formularzu
ofertowym tj. Licencji Academic VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts
(max 2 processors per host) VS6-ESP-KIT-A wraz z rocznym wsparciem Basic
Support/Subscription for 1 year - VS6-ESP-KIT-G-SSS-A. ( ”Przedmiot Umowy”)
§ 2. Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy poprzez udostępnienie do
pobrania zakupionego oprogramowania wraz z dokumentem licencji i doręczenia pełnej
dokumentacji i certyfikatu standardowo dołączonego przez producenta. Miejscem dostawy
jest siedziba Zamawiającego.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust 1 nastąpi w przeciągu pięciu dni
roboczych od dnia podpisania umowy. Na potrzeby realizacji umowy za dzień roboczy
Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i
prawnych.
§ 3. Zasady realizacji umowy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę producenta oprogramowania o którym mowa w
§ 1 Umowy na dostarczanie końcowym użytkownikom licencji oraz zapewnia, że
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oprogramowanie nie jest obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w
szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Wykonawcę umowy nie wymaga żadnych
zgód ani zezwoleń osób trzecich.
2. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony (bezterminowo) i na warunkach określonych
przez producenta __________________ oprogramowania o którym mowa w § 1 Umowy.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: rw@ohp.pl o
terminie dostawy licencji do siedziby Zamawiającego, licencji nie później niż 1 (słownie:
jeden) dzień roboczy przed tym terminem. Ostateczny termin (dzień i godzina) zostanie
ustalony przy uwzględnieniu § 2 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie do
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go w sposób i w terminach
określonych w umowie, z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnego
świadczenia tego typu usług.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym,
materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, rzetelnie i
terminowo, mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia, że w związku z wykonywaniem umowy nie narusza jakichkolwiek
praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, a także
zapewnia, że zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania zgody lub złożenia
jakiegokolwiek innego oświadczenia woli przez jakąkolwiek osobę trzecią.
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ, na jakość, termin bądź zakres wykonywania
przedmiotu umowy. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o
takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej umową staranności, powinien
wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją
danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu realizacji
umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
9. Odbiór oprogramowania, licencji zostanie potwierdzony, po skontrolowaniu przez
Zmawiającego prawidłowości i kompletności wykonania umowy, przygotowanym i
przedstawionym Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołem odbioru, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do umowy.
10. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w ramach dostarczonego przedmiotu
umowy, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad w terminie 2 (dwóch) dni
roboczych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
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§ 4. Przedstawiciele stron
1. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do realizacji umowy, w tym
dokonywania odbiorów i podpisania protokołów odbioru:
- ze strony Zamawiającego: Robert Węgiełek tel. 22 578 47 76, rw@ohp.pl

- ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………….……
(imię, nazwisko, nr tel., adres mailowy)

2. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osoby upoważnionej. Zmiana wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez
adresata pisma z danymi nowej osoby upoważnionej (aneks do umowy nie jest wymagany).
3. Wykonawca odpowiedzialny jest w pełni za działania lub zaniechania wszelkich osób
realizujących umowę w jego imieniu lub na jego rzecz jak za własne. Zasadę tą stosuje się
również do podwykonawców, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców przy
realizacji umowy.
§ 5. Zasady płatności
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2) wynagrodzenie w
wysokości nie przekraczającej ………………. zł netto (słownie: ….), powiększone o
obowiązującą stawkę podatku VAT, tj. …………….. (słownie złotych:
………………………….) brutto (dalej jako „wynagrodzenie w wysokości brutto”).
2. Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
przedmiotu Umowy, a w tym koszty dostawy, podatki oraz wszelkie inne obciążenia, jakie
mogą zostać nałożone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje
również koszty wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania i prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie
o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy, nieprzewidziane w
umowie.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy jednorazowo, po podpisaniu przez Strony
protokołu odbioru (załącznik nr 3 do umowy).
4. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez Strony
protokołu odbioru.
5. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie uważa się za zapłacone w
momencie złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w przypadku
niedotrzymania terminów płatności.
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 6. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia w wysokości brutto za
każdy stwierdzony przypadek.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji określonych w
umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia w wysokości brutto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w ich realizacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wymienionych w szczególności w § 7 ust. 3 umowy, w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia stwierdzenia zaistnienia takiej okoliczności przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia w wysokości brutto. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
tej samej wysokości (10 % wynagrodzenia w wysokości brutto) również w przypadku
rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku
niedostarczenia przez Wykonawcę, w terminie określonym w § 3 ust. 10 umowy
wydłużonym o 7 (siedem) dni kalendarzowych, przedmiotu umowy wolnego od wad.
Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W takiej sytuacji
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia w
wysokości brutto.
5. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku,
gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia,
wedle wyboru Zamawiającego.
8. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia
kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na
rachunek wskazany w wezwaniu.
9. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z
przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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10. Ustępy 5-9 powyżej stosuje się również do innych kar umownych niż określone w
niniejszym paragrafie.
§ 7. Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może
złożyć w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o
tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, Wykonawcy przysługuje wyłącznie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do dokonania dostaw w terminach
określonych w harmonogramie dostaw, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do
dokonania dostawy w zakreślonym w wezwaniu terminie, przy czym obowiązek
uprzedniego wezwania nie dotyczy dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
umowy, jeżeli w odniesieniu do tego przedmiotu Wykonawca zadeklarował krótszy termin
dostawy niż 7 (siedem) dni roboczych;
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków wynikających z
umowy o łączny okres co najmniej 20 (dwudziestu) dni;
3) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pomimo
bezskutecznego wezwania do naprawienia uchybień i ewentualnego wskazania terminu.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 (trzydziestu)
dni liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu danej
okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
5. Rozwiązanie umowy, niezależnie od jej przyczyny, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. W przypadku rozwiązania, Strony dokonają odbioru i odpowiedniego rozliczenia
przedmiotu umowy do dnia jej rozwiązania. Wykonawca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy odebranej przez
Zamawiającego bez uwag, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
7. Rozwiązanie umowy niezależnie od przyczyn nie pozbawia Zamawiającego prawa do
dochodzenia kar umownych.
§ 8. Zmiana umowy
1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy
dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
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1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się
możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;
2) w przypadku zaistnienia siły wyższej (§ 10 umowy) uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w umowie - dopuszcza się możliwość
zmiany tych terminów, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
3) w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, innych niż siła
wyższa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminami
określonymi w umowie - dopuszcza się możliwość zmiany tych terminów, nie dłużej jednak
niż o czas trwania tych okoliczności, przy czym nie dotyczy to zmiany terminu dostawy
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, jeżeli w odniesieniu do tego przedmiotu
Wykonawca zadeklarował krótszy termin dostawy niż 7 (siedem) dni roboczych;
4) w przypadku opóźnienia w innych projektach Zamawiającego, uniemożliwiającego
realizację umowy zgodnie z określonymi pierwotnie terminami lub powodującego, że
realizowanie umowy zgodnie z określonymi terminami jest nieracjonalne technicznie,
organizacyjnie lub finansowo, dopuszcza się zmianę terminów realizacji przedmiotu
umowy, przy czym nie dotyczy to zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 umowy, jeżeli w odniesieniu do tego przedmiotu Wykonawca zadeklarował
krótszy termin dostawy niż 7 (siedem) dni roboczych;
5) w wypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę oprogramowania,
bądź jego nieosiągalności z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
(w szczególności działania siły wyższej).
6) w przypadku udokumentowanych opóźnień, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, powodujących, że realizacja umowy zgodnie z określonymi w niej
terminami stanie się niemożliwa (w tym w przypadku opóźnień w przebiegu procedury
przetargowej, w wyniku której została zawarta niniejsza umowa) – Zamawiający dopuszcza
zmianę terminów określonych w umowie na późniejsze, przy czym nie dotyczy to zmiany
terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, jeżeli w odniesieniu
do tego przedmiotu Wykonawca zadeklarował krótszy termin dostawy niż 7 (siedem) dni
roboczych.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez
Strony protokołu konieczności, określającego przyczynę zmiany oraz potwierdzającego
wystąpienie, co najmniej jednej okoliczności z wymienionych w ust. 1. Protokół
konieczności będzie załącznikiem do aneksu.
3. Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie
stanowią w szczególności:
1) zmiana wskazanych w umowie osób wyznaczonych do reprezentacji (§ 5 umowy);
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych Stron.
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4. W przypadkach określonych w ust. 3 powyżej, dla skuteczności zmiany wystarczające jest
niezwłoczne poinformowanie drugiej Strony na piśmie o zaistniałej zmianie.

§ 9. Zachowanie tajemnicy
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej
zgody Zamawiającego żadnych informacji, do których dostęp uzyskał w związku z
realizacją umowy.
2. Obowiązek dochowania tajemnicy nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz
informacji żądanych zgodnie z obowiązującym prawem przez uprawnione organy.
3. Obowiązek nieujawniania informacji związanych z przedmiotem niniejszej umowy wiąże
Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
4. W ramach obowiązku zachowania tajemnicy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności
do zachowania w poufności, na zasadach określonych powyżej, wszelkich danych i
informacji otrzymanych od Zamawiającego podczas udzielania Wykonawcy wytycznych
przy realizacji świadczeń wynikających z przedmiotu umowy.
5. Obowiązek określony w ustępach 1-4 nie uchybia obowiązkom Stron wynikającym z
przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz.926, z późn. zm.).
6. Publiczne wykorzystanie informacji o realizowaniu umowy przez Wykonawcę, w tym w
celach promocyjnych i marketingowych, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody
Zamawiającego i uzgodnienia z Zamawiającym treści takiej informacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę wykonująca umowę na jego rzecz
lub w jego imieniu, w tym ewentualnego podwykonawcę, o obowiązku, o którym mowa w
niniejszym paragrafie. Za jakiekolwiek działania lub zaniechania tych osób Wykonawca
odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
§10. Siła wyższa
1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły
wyższej i przez okres jej trwania.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą Stron,
działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez Stronę, którego nie sposób było
przewidzieć ani uniknąć, a który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy i w okresie
jej obowiązywania.
3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu, w którym stanie się to możliwe, zawiadomienie
drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie,
że siła wyższa nie wystąpiła.
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§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla
Kupującego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez należycie upoważnionych do tego
przedstawicieli obu Stron.
6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) załącznik nr 1 – dokumenty rejestracyjne stron,
2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy;
2) załącznik nr 3 – protokół odbioru;

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę

______________________

__________________________

Data i podpis

Data i podpis
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