Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
CIS-WAG.2720.36.2016
UMOWA NR

/

/2016/WAG

Zawarta w dniu ........................................ w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
CIS-WAG.2720………2016, pomiędzy Centrum
Informatyki
Statystycznej,
al.
Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179, REGON 142396858, zwanym dalej
w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
…………….………………….. – …………………………….,
a firmą
nazwa i adres Wykonawcy….................., NIP:……..…, REGON:………., zwanym dalej
Wykonawcą reprezentowanym przez:
.……………………………………….. – …………………………………..
została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest zakup subskrypcji systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux
dla 6 serwerów.
§2
WARTOŚĆ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
netto: ...................zł, słownie: ............................., stawka VAT….., co stanowi kwotę
brutto ……….. zł, słownie :.............................................

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu Umowy, w szczególności z uwzględnieniem
kosztów transportu, kosztów podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT

3.

Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktury
VAT przedłożonej Zamawiającemu wraz z oryginałem protokołu odbioru.

4.

Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego z podaniem numeru umowy
i zawierać kwotę w złotych netto i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto.

5.

Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.

Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
§3
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy.
§4
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
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1.

Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, w tym
dokonania odbioru, będą: ze strony Zamawiającego ………………….., tel. …………,
e-mail: ……………………, zaś ze strony Wykonawcy ………………….., tel.
………………., email: ………………………….

2.

Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 są uprawnione do podpisania protokołu
odbioru zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy, uzgadniania na bieżąco
spraw i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem,
że związane są warunkami ustalonymi w umowie.
§5
ODSZKODOWANIE - KARY UMOWNE

1.

W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany
jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto
całego przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy zwłoki, ale nie więcej niż 10 %
wartości całego przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całego przedmiotu
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie
odpowiada.

3.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku nie wykonania
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3.

5.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ogranicza się do rzeczywistej straty
nieuwzględniającej utraconych korzyści Zamawiającego.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

3.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

4.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

2

Załącznik do umowy
Protokół odbioru

WYKONAWCA
………………………
………………………
…………………………

ZAMAWIAJĄCY
Centrum Informatyki Statystycznej
00-925 Warszawa
Al. Niepodległości 208

Strony potwierdzają, że zgodnie z umową nr
/
/2016/WAG z dnia …………………
2016 r. Wykonawca uruchomił subskrypcję systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux
dla 6 serwerów. Subskrypcje obowiązują do dnia …………………

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

w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO
Imię i nazwisko
.....................................................................
Data ………………………..
/pieczątka firmowa i podpis/

w imieniu:
WYKONAWCY
Imię i nazwisko
..................................................................
Data ………………………..
/pieczątka firmowa i podpis/
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