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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostarczenie pięciu subskrypcji 

dla wirtualnego systemu Red Hat Enterprise Linux, w tym: 

1) 3 sztuki subskrypcji RH00002 w cenie jednostkowej brutto: ……….… zł 

(słownie: ……………złotych 00/100), 

2) 2 sztuki subskrypcji RH00004 w cenie jednostkowej brutto: ……….… zł 

(słownie: ……………złotych 00/100). 

 aktywnych od 13 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2019 r 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 

wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 13 stycznia 2018 r. do dnia 

12 stycznia 2019 r. 

2. W terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. Wykonawca, wykupi subskrypcje u producenta 

oprogramowania. 

3. Potwierdzeniem wykupienia subskrypcji będzie stosowna informacja na stronie Red Hat 

Customer Portal, dotycząca wykupienia subskrypcji przez Wykonawcę od producenta, 

stanowiąca podstawę sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego protokół odbioru. 

4. Wszelkie zgłoszenia w ramach realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane przez 

Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem faksu na nr. …………… lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ………………………... 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

nie przekroczy kwoty: …………….. zł netto (słownie: ………………złotych 00/100), 

……………. zł brutto (słownie: ….…….…………złotych 00/100) z tego: 
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Miesiąc Wartość brutto 

Styczeń 2018 r. ………………. zł 

Luty 2018 r. ………………. zł 

Marzec 2018 r. ………………. zł 

Kwiecień 2018 r. ………………. zł 

Maj 2018 r. ………………. zł 

Czerwiec 2018 r. ………………. zł 

Lipiec 2018 r. ………………. zł 

Sierpień 2018 r. ………………. zł 

Wrzesień 2018 r. ………………. zł 

Październik 2018 r. ………………. zł 

Listopad 2018 r. ………………. zł 

Grudzień 2018 r. ………………. zł 

Styczeń 2019 r. ………………. zł 

 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: koszty dojazdu pracowników do 

Zamawiającego oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty 

celne, itp.). 

3. Wynagrodzenie przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie. 

 

§ 4 

Zapłata 

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, miesięcznie w kwotach określonych w § 3 ust. 1, 

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych w ostatnim dniu każdego 

kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………………….. prowadzony przez ………………..………………….. 
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4. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem umowy 

1. Po podpisaniu umowy osobami ze strony Zamawiającego wyznaczonymi do kontaktów 

z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą: 

- Pan/i ……………….………, tel. (22) …………..…….., e-mail: …………..…....., 

- Pan/i ……………….………, tel. (22) …………..…….., e-mail: …………..…...... 

2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Wykonawcy sprawowany 

będzie przez: 

- Pan/i ……………….………, tel. (….) …………..…….., e-mail: …………..….....  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu na wykupienie subskrypcji 

u producenta oprogramowania w wysokości 1% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy wskutek okoliczności 

od Zamawiającego niezależnych, w wysokości 15% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

3) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 
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5. O ile kary umowne nie zostaną potrącone zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu 

poprzednim, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

do zapłaty. 

 

§ 7 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom 

trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony 

uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę 

ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu 

i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź 

obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych 

lub decyzji odpowiednich władz.  

2. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy. 

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu 

ust. 1, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba że są to 

informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia 

postanowień niniejszej umowy.  

4. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony umowy bezterminowo. 

5. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji, 

organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia. 

 

§ 8 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

§ 5 ust. 3. 

2. Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów (w tym poczty elektronicznej) 

nie wymagają zachowania formy wskazanej w ust. 1. Strony zobowiązują 

się wzajemnie do pisemnego informowania o zmianach, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w terminie 1 dnia roboczego od ich wprowadzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
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wykonywania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego 

co najmniej 7 dni.  

4. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 20 dni od zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego przesłankę odstąpienia od umowy. 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, winno 

być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 

zm.). 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu 

umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego 

załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Do umowy dołączono załącznik, który stanowi jej integralną część: 

Załącznik – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 


