Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą
UMOWA
Zawarta w dniu ………………. 2018 roku w Katowicach pomiędzy:
WYŻSZĄ SZKOŁĄ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH (WSTI) z siedzibą
w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, działająca na podstawie wpisu do rejestru uczelni
niepublicznych pod nr 288, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
reprezentowaną przez: dr Mariana Pawełczyka – Rektora Uczelni, zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez : …………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest roczna subskrypcja oprogramowania Adobe Creative Cloud lub
równoważnego. W ramach usługi/umowy wykonawca dostarczy 18 licencji edukacyjnych
oprogramowania Adobe Creative Cloud w wersji device (licencja na urządzenie) lub równoważnego
i zapewni ich działanie w ramach subskrypcji w okresie 12 miesięcy. Niniejsza subskrypcja
oprogramowania wykorzystywana będzie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole
Technologii Informatycznych w Katowicach, w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju
WSTI w Katowicach”.
§ 2.
1. Wykonawca dostarczy 18 licencji edukacyjnych oprogramowania Adobe Creative Cloud lub
równoważnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do dnia …………………………..
roku.
2. Wykonanie umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez strony umowy protokołem odbioru
(dalej „wykonanie umowy”).
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakichkolwiek wad ilościowych lub jakościowych
przedmiotu umowy, Zamawiający wstrzyma się z odbiorem, do momentu dostarczenia
przedmiotu umowy pozbawionego wad - zgodnego z zobowiązaniem Wykonawcy.
§ 3.
1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę
w wysokości: ………… złotych (słownie: ……………….. złotych 00/100) netto oraz podatek VAT
w wysokości: ……….. złotych (słownie: ………….. złotych 00/100). Wartość brutto zamówienia
wyniesie: ……….. złotych (słownie: ………….. złotych 00/100).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane w wykonaniem umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w wysokości określonej w § 3 pkt. 1
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod względem
rachunkowym i formalnym faktury VAT zgodnie z przepisami prawa.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4.
Osobami upoważnionymi do działania w imieniu stron są:
1. W imieniu Zamawiającego: …………………………….
2. W imieniu Wykonawcy: ……………....……….
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie lub jej części w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 6.
1. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być
dokonana poprzez sporządzenie aneksu do umowy.
2. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy:
Załącznik 1: Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2018
Załącznik 2: Formularz ofertowy

Zamawiający:

………………………………………………

Wykonawca:

…………………………………………

