
Umowa Nr ............../....................../Z/.................../2016

zawarta w dniu ...........…..…………..………...2016 roku w Płocku, pomiędzy:
Gminą – Miasto Płock, NIP 7743135712,  reprezentowaną przez:

….……….……….………..……..……..……….……., działającego na podstawie upoważnienia nr 
…...………….…………....., wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………..................………..………….………….…………..……….. reprezentowaną przez:

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

zwaną/ym dalej Dostawcą,

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. ….……….……..
…... ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2015.2164 z dnia
22 grudnia 2015 r. z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wieczystej bazy danych Oracle SE2 w wariancie
licencjonowania  bez  ograniczenia  czasowego  (lifetime),  na  jedno  gniazdo  procesorowe,  wersja
bieżąca w ofercie Oracle. Licencja musi pochodzić bezpośrednio od właściciela autorskich praw
majątkowych do przedmiotowego oprogramowania bądź od podmiotu dysponującego jego zgodą na
prowadzenie  dystrybucji,  lub  –  w  przypadku  innych  form  współpracy  z  Oracle  –  posiadać
udokumentowane  pochodzenie  z  Oracle  z  przeznaczeniem  do  dystrybucji,  bez  wcześniejszego
wykorzystania. 

§2. Termin realizacji

7 dni od daty podpisania umowy.

§3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzeniem jest cena w wysokości ….….…..…..... zł brutto (słownie: …..……..…….
….…..…………................... złotych). Wartość zamówienia netto: …..........…... zł (słownie:
….……..……..…….……….złotych),  kwota VAT:  …................…..  zł  (słownie:  ….……..
….……….……….. złotych).

2. Cena  określona  w  ust.  1  jest  ceną  ryczałtową  i  obejmuje  całkowitą  należność,  jaką
Zamawiający  zobowiązany  jest  zapłacić  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Dostawca
wystawi  fakturę  na  podstawie  pisemnego  potwierdzenia  zrealizowania  dostawy,
wystawionego przez Zamawiającego. W treści faktury Dostawca wskaże numer niniejszej
umowy.



§4. Zapłata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Dostawcy płatne będzie przelewem na konto nr:  ……..……….………..….
….……..……...  w  terminie  30.  dnia  od  wystawienia  przez  Dostawcę  faktury  zgodnie
z wymaganiami niniejszej umowy.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5. Kary umowne

1. Podstawą naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto Dostawcy określone w § 3.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek
okoliczności,  za  które  nie  odpowiada  Dostawca,  w wysokości  10  % wynagrodzenia
Dostawcy.

b) Dostawca zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną w wypadku odstąpienia  od umowy
wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca, w wysokości 10% wynagrodzenia
Wykonawcy.

c) W przypadku gdy opóźnienie dostawy jest dłuższe niż 7 dni, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 2% wynagrodzenia Dostawcy za każdy dzień opóźnienia. 

d) W przypadku,  gdy  opóźnienie  w  dostawie,  nie  wynikające  z  winy Zamawiającego,
przekroczy  14  dni,  Zamawiający  może  wypowiedzieć  w  trybie  natychmiastowym
niniejszą umowę, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowego świadczenia usługi z
wyznaczeniem  terminu  i  upływie  tego  terminu.  Dostawca  zapłaci  w  tym  wypadku
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia Dostawcy, niezależnie
od kary wskazanej w lit. c.

3. Niezależnie od kary umownej strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§6. Komunikacja stron umowy

Strony umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiającego (…........................................@plock.eu) przez Dostawcę oraz na
adres  e-mail  Dostawcy  (dostawca@dostawca.pl)  przez  Zamawiającego  poczytuje  się  za
przekazane skutecznie stronie;  jeżeli  informacja ma formę oświadczenia woli,  dla którego
skuteczności  niezbędne  jest  zachowanie  formy  pisemnej  (zwykłej  bądź  kwalifikowanej),
strony  zobowiązują  się  do  akceptacji  dokumentów  elektronicznych  opatrzonych  przez
uprawnioną do ich wystawienia osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za
pomocą  bezpiecznego  urządzenia  służącego  do  składania  podpisu  elektronicznego.  Przez
dostarczenie  na  adres  e-mail  rozumie  się  przyjęcie  wiadomości  przez  serwer,  na  którym
znajduje się skrzynka e-mail  adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w  to
odpowiedzialność  na  zasadzie  ryzyka  związanego  z  dokonanym  wyborem  usług
świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności usług hostingowych. 
W  przypadku  dysfunkcji  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  technicznej,
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemożliwiającej



dokonanie  doręczenia  w  wyniku  awarii  bądź  zastosowanych  w  nim  reguł  konfiguracji,
konsekwencje  w  postaci  uznania  informacji  za  przekazaną  ponosi  strona  korzystająca
z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu
kodeksu cywilnego  lub  strona  korzystająca  z  tej  infrastruktury  poinformowała  skutecznie
drugą  stronę  o  dysfunkcji  infrastruktury,  wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy
sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  niezaprzeczalność  oraz  adekwatny  do
przebiegu wdrożenia czas realizacji. Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania
anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§7. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie spory wynikające z z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez są powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian postanowień umowy, poza niżej wymienionymi:

a) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany ustawowej stawki VAT
b) terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na działanie siły wyższej,

4. Zmiana dokonana z naruszeniem postanowienia opisanego w ust. 3. jest nieważna.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla

Zamawiającego.

Zamawiający Dostawca

Umowę sprawdził formalnie: Bartosz Stefański (WOP-IV)
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