UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-78/2019
WZÓR
W dniu .............................. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................................................................
a
..................................................................................................................................................................................
działającym na podstawie (wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ..................................................., REGON: ......................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................................
w

wyniku

rozstrzygnięcia

postępowania

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

nr DZP-361-78/2019 została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zakres umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczać partiami Zamawiającemu wstępnie zadrukowane
blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej (zwane dalej ELS) i elektronicznej legitymacji
doktoranckiej (zwane dalej ELD) oraz blankiety elektronicznej legitymacji pracowniczej (zwane dalej
ELP) i elektronicznej legitymacji absolwenta (ELA) bez nadruku, w ilościach zgodnych z otrzymanymi
zamówieniami, zwane dalej blankietami.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Zamówienia i dostawy
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczać Zamawiającemu blankiety partiami, zgodnie z
otrzymanymi zamówieniami.

2.

Pierwsze zamówienie będzie stanowić 10 000 szt. wstępnie zadrukowanych blankietów ELS, 1 000 szt.
blankietów ELD oraz 500 szt. (łącznie) blankietów ELP i ELA. Zamówienie zostanie zrealizowane w
terminie …….. dni od daty podpisania umowy.

3.

Kolejne zamówienia ELS w ilości min. 1 000 szt. i ELD w ilości min. 500 szt. będą realizowane w
terminie …… dni od daty złożenia zamówienia.

4.

Każda dostawa wymaga odbioru ilościowego w dniu odbioru blankietów.

5.

Zamawiający dokona odbioru jakościowego blankietów w terminie 10 dni od daty dostawy.

6.

Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie w protokole odbioru przez Zamawiającego kompletności i
zgodności z zamówieniem konkretnej dostawy.
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Odbiór jakościowy obejmuje:

7.

1) akceptację blankietów pod względem graficznym, tekstowym i wizualnym;
2) sprawdzenie pod względem funkcjonalnym: próbka blankietów (min. po 15 szt. każdego rodzaju) po
wgraniu klucza ZTM zostanie spersonalizowana dla celów ELS, ELD, ELP i ELA.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru blankietów. Faktury

8.

będą wystawiane odrębnie dla każdej dostawy.
Ilości blankietów podane w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla

9.

Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć blankiety po cenach jednostkowych wymienionych w

10.

formularzu cenowym, będącym integralną częścią oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

11.

własnym transportem, na swój koszt i ryzyko do budynku dawnego CIUW-u Uniwersytetu
Warszawskiego, I p., pok. 105, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do :
1) sukcesywnego wystawiania zamówień na blankiety ELS, ELD, ELP i ELA w miarę potrzeb
Zamawiającego;
2) potwierdzenia odbioru blankietów ELS, ELD, ELP i ELA przez osobę uprawnioną z Działu Serwisu
Informatycznego;
3) terminowego dokonania zapłaty za dostarczone blankiety, zgodnie z zasadami płatności określonymi w
§ 6 i § 7 niniejszej umowy.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1.

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania informacji dotyczących blankietów na każde żądanie
Zamawiającego.

3.

Wykonawca będzie dostarczać na żądanie Zamawiającego raporty o wykonanych dostawach.

4.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania prac lub czynności objętych niniejszą
umową, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuje niezbędnymi
kwalifikacjami i doświadczeniem do pełnej realizacji przedmiotu umowy.
§5
Okres trwania umowy

1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania
kwoty, na którą została zawarta.

2.

Jeżeli łączna wymagana należność za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie kwotę, o której mowa w
§ 6 ust. 2 niniejszej umowy, to umowa wygasa.
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§6
Cena zamówienia
1.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie każdej partii
dostawy według cen jednostkowych, wymienionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.

2.

Należność za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy, wynikającą z formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, Strony ustalają na kwotę brutto……………zł
(słownie:……………………............................................................................………………)

3.

Należność za wykonanie i dostawę jednego blankietu ELS wynosi netto: ………..……….. zł.

4.

Należność za wykonanie i dostawę jednego blankietu ELD wynosi netto: ………..……….. zł.

5.

Należność za wykonanie i dostawę jednego blankietu ELP i ELA wynosi netto:…………….... zł.

6.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wszystkie przewidywane koszty kompletnego
wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnia cło, wszelkie opłaty i koszty dostawy do siedziby
Zamawiającego.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości kwoty, o której mowa w ust. 2.

8.

W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę niniejszej umowy, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

9.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Zmiana nastąpi w dniu wejścia w życie stosownego aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
§7
Sposób płatności

1.

Należności Wykonawcy będą regulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy nr

................................................................po doręczeniu prawidłowo wystawionych

faktur.
2.

Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół
odbioru.

3.

Zamawiający będzie realizował faktury w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

4.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą płatności.

5.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy
ustawowe odsetki za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

6.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią
oraz dokonywać potrąceń.
§8
Gwarancja i rękojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na skuteczne spersonalizowanie
wstępnie zadrukowanych blankietów oraz blankietów bez nadruku. Gwarancja obejmuje układ
elektroniczny i naniesienie elementów tekstowych i graficznych.
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2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na działanie układu elektronicznego zgodnie z
parametrami technicznymi blankietów.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wymienić te blankiety, które uległy odkształceniu i/lub rozwarstwieniu po
spersonalizowaniu i zabezpieczeniu powłoką ochronną.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych blankietów ELS, ELD, ELP i ELA
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia:
1) których spersonalizowanie nie było możliwe:
a) elektroniczne - w każdym przypadku,
b) graficzne -jeżeli wynikało z wady materiałowej,
2) które uległy odkształceniu lub rozwarstwieniu po spersonalizowaniu.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całej partii dostawy, jeżeli w próbce dostawy (min 15 szt.)
jakość 25% blankietów będzie kwestionowana.

6.

Wykonawca udziela 12-miesięcznej rękojmi na zakupione blankiety od daty podpisania protokołu
odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń.

7.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych blankietów.

8.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia,
co stanowi kwotę …………………………………………….. zł
(słownie:…………………… ………………………………………………………..złotych)

2.

Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ………………………………………………

3.

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej umowy.

4.

Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zamówienia.

5.

W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia 70 % kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część kwoty tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie
rękojmi, określonej w § 8 niniejszej umowy. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę
ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu złej realizacji zobowiązań Wykonawcy.

6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 4).

7.

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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§ 10
Kary
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

2.

Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy.

3.

Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
jeżeli wystąpi ona z winy Zamawiającego.

4.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §6 ust. 2
niniejszej umowy.

5.

Strony mogą dochodzić wyrównania szkody przewyższającej kary umowne na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
§ 11
Podwykonawstwo

1.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z
rozmieszczeniem i instalacją. Wykonawca zgodnie z ofertą części zamówienia obejmującego zakres:
………………………………………………………… zamierza powierzyć podwykonawcy. Pozostały
zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik
nr 6 do niniejszej umowy.

2.

Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcy

nie

zwalnia

Wykonawcy

z

odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia.
3.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 12
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.

Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku gdy wszczęto w
stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne.

2.

Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia oraz zastosować karę określoną w
§10 ust. 4, w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekracza 20 dni.

3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
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4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
§13
Postanowienia dotyczące RODO

1.

Strony oświadczają, iż znane są im przepisy 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., zwane dalej
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

2.

Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.

3.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o
ochronie danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo
wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

4.

Zamawiający oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób uczestniczących w realizacji
zamówienia po stronie Zamawiającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

5.

Wykonawca oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy w tym wobec
podwykonawców.

6.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C RODO- przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

7.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.

9.

Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest obligatoryjne i wynika z przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

10.

Zamawiający gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, mianowicie: prawo
dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

11.

Jeżeli usługi objęte Umową będą wymagać dostępu do danych osobowych przez Wykonawcę, zgodnie
z art. 28 RODO, Zamawiający, dla celów wykonania umowy przez Wykonawcę, powierzy na podstawie
odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych, w stosunku do których jest administratorem, w celu wykonania zobowiązań wynikających
z umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
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12.

W zakresie nieuregulowanym dotyczącym przetwarzania danych osobowych zastosowanie będą miały
przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych lub inne przyszłe regulacje odnoszące się
do ochrony danych osobowych.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały Sądy właściwe dla miejsca siedziby
Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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