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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/K098/2020 

 UMOWA NR …./K098/2020 

 

Zawarta w Rzeszowie w  dniu …… 2020 r. 

pomiędzy  

Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą, z siedzibą w Rzeszowie,  
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, NIP 795-10-56-506, REGON 650162512, reprezentowaną przez  
prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,  

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 

a 

(Dane dotyczące Wykonawcy ) 

Nazwa: ……….. 

Siedziba: ……………….. 

Rejestr działalności gospodarczej: ……… 

Nr NIP ………… 

Nr REGON ………. 

reprezentowanym przez:  ………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
Wobec wyboru oferty na zakup  wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego 

oprogramowania komputerowego dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu Marketingu 

Internetowego, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym w ramach 

projektu pn. Zostań przedsiębiorcą z WSPiA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020,  

oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym o wartości powyżej 50 000 zł, organizowanego na podstawie Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do których nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia,  

tj. sprzedaży wraz z dostawą do Zamawiającego niżej wymienionego oprogramowania 

komputerowego, dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu Marketingu Internetowego, zgodnie 

ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia …………….. r., którego szczegółowe założenia zostały 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
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2. Zakres dostawy:………………………………,  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

a) przysługują mu do utworów stanowiących przedmiot niniejszej umowy wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe);  

b) może rozporządzać prawami autorskimi do utworów w zakresie niezbędnym do zawarcia  

i wykonania niniejszej umowy; 

c) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworów nie są obciążone prawami osób 

trzecich oraz nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić licencji na wykorzystywanie oprogramowania na czas 

………., bez ograniczeń terytorialnych, do wykorzystywania go w ramach zajęć, szkoleń  

i warsztatów realizowanych przez Zamawiającego, dla nieograniczonej liczby osób. 

5. Wykonawca oświadcza, że oprogramowania będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone 

do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, są fabrycznie nowe i nieużywane. 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie. 

7. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa  

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym 

 
§ 2  

Dostawa i odbiór zamówienia 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie …………………….. 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego (co najmniej 1 dzień przed 

planowaną dostawą). 

3. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez przedstawicieli obu stron na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru. 

4. Zamawiający upoważnia Panią/Pana  ………………… do sprawowania nadzoru nad 

wykonaniem przedmiotu umowy oraz odbioru jakościowego i ilościowego. 

5. W przypadku, gdy w trakcie odbioru okaże się, że dostarczone oprogramowania nie spełniają 

wymogów Zamawiającego określonych w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, do usunięcia ujawnionych 

nieprawidłowości lub błędów.  

6. Wymieniony w ust. 3 bezusterkowy protokół podpisany przez uprawnionych przedstawicieli 

Stron stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

7. Na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy należy wymienić wszystkie pozycje wynikające  

z zapisów § 1 ust. 1. 
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§ 3 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia na najwyższym profesjonalnym 

poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie  

z interesami Zamawiającego, w sposób nienaruszających praw osób trzecich. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów w trakcie realizacji 

Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o nich niezwłocznie Zamawiającego oraz 

korzystać z jego wskazówek w toku realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przy wykonaniu umowy będzie korzystał z osób posiadających wiedzę 

i doświadczenia niezbędne do realizacji umowy. 

 
§ 4 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… gwarancji na prawidłowe działanie 

oprogramowania i zobowiązuje się do usuwania stwierdzonych w toku jego użytkowania wad lub 

błędów na swój koszt w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady. 

2. W przypadku niemożności usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, Wykonawca poinformuje na 

piśmie Zamawiającego o zaistnieniu tych okoliczności, ze szczegółowym wskazaniem ich 

przyczyn. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub zgłoszenia Zamawiającemu przez 

użytkowników końcowych, jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, 

Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację na piśmie, mailowo lub faxem. Wykonawca 

zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania 

oraz usunąć ją niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy 

usunięcie wady wymaga wykonania poprawek oprogramowania wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu poprawione oprogramowanie w terminie wyznaczonym na usunięcie 

wady. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, okres gwarancji, określony w ust. 1, zacznie płynąć 

od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, cenę dla Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy otrzyma w 

wysokości …….. zł netto (słownie: …………. złotych), czyli brutto ………  zł brutto (słownie: 

……….  złotych). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty po stronie Wykonawcy, związane  

z należytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zapłata ceny o której mowa w ust. 1, nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo  
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wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

4. Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

 
§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  

w dostawie, 

2) 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu wady przedmiotu umowy, 

3) 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy  

z przyczyn leżących po jego stronie, 

4) 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przekroczy kwotę kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej. 

 
§ 7 

Zmiana okoliczności 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w istotnym 

interesie Zamawiającego, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należytego wykonania części umowy. 

§ 8 

Warunki zmiany umowy  

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.  

2. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:  

a. zmiany danych Wykonawcy lub zmiany wynikającej z przekształcenia przedmiotowego po 

stronie Wykonawcy;  
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b. zmiany ceny wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, czy wprowadzenia 

nowych podatków w stopniu wynikających z tych zmian.  

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany Umowy w przypadku:  

a. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającego wpływ na przedmiot  

i warunki Umowy,  

b. zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub/i Zamawiającego skutkującej 

niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy;  

c. zmiany zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. zmiana 

warunków płatności, zmiana terminu realizacji zamówienia; 

d. powstanie nadzwyczajnej okoliczności będących „siłą wyższą”, skutkujących 

niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy lub grożącą rażącą stratą, których strony 

nie przewidziały przy zawarciu Umowy, przy czym jako „siłę wyższą” rozumie się 

wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji 

którejkolwiek ze stron Umowy;  

e. powstanie nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą 

stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy;  

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 

zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.  

 

 

§ 9 

Poufność 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej 

Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie 

obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), 

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wykonawcy: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wyższa Szkołą Prawa i 

Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-

310 Rzeszów; sekretariatr@wspia.eu, tel.: 17 8670400, 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem email: Magdalena.Czech@wspia.eu. 

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z realizacją projektu. 

mailto:sekretariatr@wspia.eu
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4) Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępnione: 

Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym; 

Podmiotom współpracującym z Zamawiającym w przypadku gdy będzie to niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia; 

Podmiotom, które złożą żądanie wglądu do dokumentacji związanej z prowadzonym 

postępowaniem w związku z zapytaniem ofertowym – zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 (WYTYCZNE); 

Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione w związku z upublicznieniem 

wyników postępowania o zamówienie zgodnie z WYTYCZNYMI; 

5) Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu trwałości zrealizowanego 

projektu pn.: „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”, a następnie do czasu ich archiwizowania 

zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją 

Zarządzającą Programem Operacyjnym. 

6) Prawa osób, których dane dotyczą: 

Wykonawcza posiada: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy z zastrzeżeniem, że 

skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia ani zmianą postanowień zawartej umowy oraz nie 

może naruszać integralności dokumentacji procedury udzielenia zamówienia w związku 

z Zapytaniem ofertowym; 

c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

Nie przysługuje Wykonawcy: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

ponieważ podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 

lit c RODO. 
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§ 10 

Dane kontaktowe 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest 

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

2. Osoba wymieniona w ust. 1, wspólnie z Wykonawcą uprawnione są do uzgadniania form i metod 

wykonywania przedmiotu umowy, udzielania koniecznych poleceń, wytycznych, uwag, 

wyjaśnień i informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizacje niniejszej umowy jest: 

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

4. Bieżące ustalenia związane z realizacją umowy mogą być przez strony dokonywane za 

pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych do postanowień niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

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

podpis i pieczęć Zamawiający podpis i pieczęć Wykonawca 

 

 

 

 


