
 

UMOWA   Nr ………… 

 

zawarta w Lublinie dnia ……………… 

 

pomiędzy  

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811 

reprezentowaną przez Grzegorza Malca – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego  

w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta 

(zarządzenie nr 58/2/2013 z dnia 21 lutego 2013r.) zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:   ………………... 

zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr KRS ......................., lub wpisana do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie odnowienia wsparcia technicznego producenta i 

odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji, na oprogramowanie firmy Arcserve. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) Odnowienie supportu technicznego Arcserve UDP Premium Plus Edition – 4 Socket - One 

Year Enterprise Maintenance – Renewal, do dnia 12 września 2020 r. 

2) Odnowienie supportu technicznego Arcserve UDP Advanced Edition - Socket - One Year 

Enterprise Maintenance – Renewal  dla 2 licencji, do dnia 18 grudnia 2020 r. 

      

§ 2 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do dnia ………………. r. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy na dwa 

dni robocze przed dostawą, telefonicznie bądź drogą mailową. 

3. Odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego jakości, nastąpi w siedzibie Zamawiającego  

w formie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli stron umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego w Lublinie                                

ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin. 

6. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności przy wykorzystaniu całej posiadanej 

wiedzy i doświadczenia.  



 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto …………… 

(słownie: …………………..) wraz z należnym podatkiem VAT , co stanowi kwotę ………………….. zł 

(słownie …………………………………………………….) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3, ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją umowy oraz należny podatek VAT 23%, w szczególności: 

opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), koszty dojazdu pracowników 

Wykonawcy 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę, wystawionej po 

podpisaniu protokołu odbioru. 

 

§ 4 

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. W treści faktur wystawianych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy będzie 

figurować : 

1) jako Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20- 109 Lublin, NIP: 

9462575811, 

2) jako Odbiorca: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin 

2. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy należy 

kierować na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.  

3. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle/ nie wyśle* (*niewłaściwe skreślić) 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191)  

z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653871290 Zamawiającego 

 

§ 5 

POZOSTAŁE 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy szczególnie w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą umową i ofertą, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, określonych  

w zamówieniach, Wykonawca wykona go na własny koszt powtórnie w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

pisemnej reklamacji. 

 

 

 



 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia, 

liczonego od dnia następnego zdefiniowanego  w § 2 ust 1, przysługuje kara umowna w wysokości  

2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 3 ust. 1. 

3. Naruszenie zasad poufności o których mowa w § 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1500,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek. 

4. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej 

szkody, niezależnie od kar umownych. 

6. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać , jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji dostaw będących przedmiotem umowy w okresie  

10 dni kalendarzowych od dnia określonego w §2 ust.1 , 

2) Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot umowy jest złej jakości, która uniemożliwia 

korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem,  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące, iż wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia,  

w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

 

§ 8 

GWARANCJA i REKLAMACJE 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest nowy, wolny od wad i spełnia 

wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.  

 

§ 9 

POUFNOŚĆ 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 

Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub 

przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich 

przekazania. 



2.  Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji: 

1)  dostępnych publicznie; 

2)  otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3)  które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy 

bez obowiązku zachowania poufności; 

4)  w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

3.  W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie 

powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2)  niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej 

osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do 

sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w 

formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 

powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 

Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

6. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 

Poufne. 

7. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji 

Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 

 §10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu 

na miejsce siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 



§ 11 

INNE 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 

 

 


