
Istotne postanowienia Umowy 

UMOWA na oprogramowanie ……………. 

 

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr NIP: 5252248481 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a firmą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy 

na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U z 2022 r. poz.1710 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści.  

 

§1  
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji bezpieczeństwa Premium UTM Security Pack 

(UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) – licencja na 

okres 36 miesięcy oraz gwarancji Next Business Day (na wymianę urządzenia) – licencja na 

okres 36 miesięcy.  

2. Dostawca w ramach umowy zobowiązany jest do dostarczenia  licencje, a Zamawiający 

przyjmuje prawo do używania Licencji.  

§2  

Warunki dostawy 

1. Dostarczenie oprogramowania w ramach udzielonych licencji  nastąpi w terminie  5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawca dostarcza oprogramowanie w formie klucza elektronicznego licencyjnego na adres 

e-mail administrator@zmsp.org.pl , a Zamawiający przyjmuje prawo do używania 

oprogramowania.  

3. Dostawca oświadcza, że dostarczony klucz licencyjny pochodzi od oficjalnego dystrybutora  

w Polsce, oraz, że klucz ten nie był wcześniej nigdy użytkowany. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 

strony.  

§3  

Gwarancja 

1. Dostawca oświadcza, że w przypadku kiedy wygenerowany klucz licencyjny nie będzie działał 

zobowiązany jest  w terminie 5 dni roboczych dostarczyć nowy sprawny klucz licencyjny. 



2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego oprogramowania  na okres 

36 miesięcy. 

3. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji jest wystawiona przez Dostawcę faktura. 

4. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działania przedmiotu umowy oraz otrzymywać 

wsparcie techniczne w godzinach 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku pod numerem 

telefonu ……………………..., oraz adresem email ………………………………………….  

5. W związku z wykupieniem przez Zamawiającego usługi Next Business Day na okres 36 miesięcy 

- gwarancji wskazanej w art. 1., w przypadku awarii urządzenia  dostawca dostarczy urządzenie 

zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych, nie później niż 1 dzień roboczy od 

zgłoszenia awarii urządzenia przez Zamawiającego. 

 

§4  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający na podstawie wystawionej faktury na rzecz Dostawcy zapłaci łącznie cenę w 

wysokości: 

………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………………………………………..), 

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

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr.1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.  

3. Cena należna Dostawcy płatna będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe 

nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zamawiający dokona zapłaty ceny Dostawcy w formie przelewu bankowego po odbiorze 

przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od dały złożenia przez Dostawcę faktury VAT. 

Na dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 

NIP: 5252248481, Odbiorca i płatnik: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 

Warszawa. 

5. Adresem doręczenia faktury jest adres Odbiorcy tj. Zarząd Mienia Skarbu Państwa,   ul. Prosta 

69, 00-838 Warszawa. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer niniejszej 

Umowy. 

6. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia konta Zamawiającego poleceniem 

dokonania przelewu na rzecz Dostawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za dostarczone oprogramowanie  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 

8. Zamawiający oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.  

 

§5 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 15% ceny 

łącznej brutto wskazanej w §4, w przypadku: 

a) gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niekompletny lub niesprawny, a Dostawca nie 

dostarczy w wyznaczonym terminie wolnego od wad przedmiotu umowy. 

b) gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu 

określonego w §2 ust 1.  

2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości 

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego 

w §2 ust.1.  

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych wskazanych w ust 1. z ceny 

należnej Dostawcy. 



§6 

Postanowienia końcowe 

1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, 
a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy  
i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. ustawy z 
dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz.902 ), która 
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem, Danych jest 
Prezydent m. st. Warszawy lub Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, co zatem idzie nie 
wiąże się z dostępem do systemów informacji Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu 
Państwa.  

3. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 
wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Do spraw nie uregulowanych w Umowie zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego. 
5. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m. st. 

Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - w tym 1 dla Dostawcy  i 2 dla Zamawiającego . 
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