UMOWA
Umowa zawarta w dniu ..................... roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
Gminą
Ostrowiec
Świętokrzyski
Urzędem
Miasta
z
siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyski przy ul. Jana Głogowskiego
3/5 reprezentowaną przez
Wiceprezydent Miasta – Marzenę Dębniak na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Nr Or.0052.7.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r.,
zwaną dalej Zamawiającym
a
firmą …………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
……………………………….– ……………………………….

zwanych dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
o kwocie poniżej 30 000 euro i wybraniu w dniu ………………..2018r. oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej, zawarta została umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca – zgodnie ze złożoną ofertą - zobowiązuje się do
wykonania zadania „ Przedłużenie rocznej licencji dla produktów Oracle Database
Standard Edition 2” na 2 procesory.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę z należytą starannością, a także zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Miejscem dostawy i odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego przy
ul. Jana Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w terminie, czyli dostarczenia licencji
do dnia 01.08.2018 r.
2. Wykonawca
umożliwi
Zamawiającemu
sprawdzenie
działania
zakupionego
oprogramowania w miejscu dostawy. Po sprawdzeniu Zamawiający dokona odbioru,
z którego zostanie sporządzony pisemny protokół.
3. Zamawiający
nie
dopuszcza
możliwości
dokonywania
odbiorów
częściowych/przejściowych; przedmiot umowy zostanie odebrany jednorazowo .
§3
1. Strony ustalają cenę za realizację pełnego zakresu
umowy w wysokości
……………….. złotych brutto (słownie złotych: ………………………………………..).
Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i nie podlega żadnym
zmianom.
2. Cena, o której mowa w ust.1, zawiera także wynagrodzenie za usunięcie przez
Wykonawcę wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze.
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3. Cena płatna będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę po protokolarnym stwierdzeniu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę po podpisaniu protokołu
stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.
5. Płatność zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy, którego numer
Wykonawca wskaże w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Faktura winna być wystawiona
na:
Nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-000-39-45
Odbiorca (płatnik): Urząd Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5; 27-400 Ostrowiec Św.
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający
odmówi jej przyjęcia.
8. Przeniesienie przez Wykonawcę na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności
§4
1. Zamawiający ustanawia Pana/ią……………………. osobą odpowiedzialną za nadzór nad
realizacją przedmiotu umowy; tel. ………………..; e-mail: ………………………...
2. Wykonawca ustanawia Panią ……………… osobą koordynującą wykonanie przedmiotu
umowy; tel. ………………..; e-mail: ………………………....
§5
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności – 10 % łącznej wartości brutto umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
– 10% łącznej wartości brutto umowy,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki,
licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 0,2% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki,
licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za
wykonanie niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
2. Zamawiający może nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 ust. 1 odstąpić od umowy w przypadku:
1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku,
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
umowy dłuższej niż 5 dni względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.
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§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu roczną licencję na zakupione oprogramowanie,
tj. na okres od dn. 01.08.2018r. do dn. 31.07.2019r.
§8
1.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3.
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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