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UMOWA NR    OK.V.1230.53.2018 

  
 

 

zawarta w dniu …………………….. 2018 r. pomiędzy: 

 
Skarbem Państwa Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą w Kielcach przy 

ulicy Al. IX Wieków Kielc 3, 

NIP: 657-02-43-056 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym w tej umowie przez: 

Marcina Bębna – Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr 

działającego na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego - z dnia 13-12-2016 

znak: OK.III.057.1.90.2016. 

a ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………….………..; Regon: ……………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa licencji: 

Oracle Database Standard Edition 2 - 1CPU - 3 Year Term 

 

2) Oferta Wykonawcy szczegółowo określająca przedmiot świadczenia Wykonawcy  stanowi 

integralną część umowy. 

 

3) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, 

będzie fabrycznie nowy i kompletny. Wykonawca oświadcza również, że przedmiot 

umowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz 

nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia prawa do 

użytkowania licencji określonej w § 1 poprzez przekazanie Zamawiającemu faktury VAT 

wystawionej na Zamawiającego i zawierającej numer zamówienia/licencji Oracle – OPL-D#. 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej współpracy w trakcie realizacji 

postanowień niniejszej umowy.  
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§ 4 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Za realizację zadań objętych umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto  

w wysokości: …………………. zł. (słownie: ……………………………….. złotych 

……………………… groszy), w tym VAT ………………… zł (słownie 

………………………………………………..) .  

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

z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Cena podana w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni po otrzymaniu 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

al. IX Wieków Kielc 3, 

25-516 Kielce, 

NIP: 657-02-43-056, na wskazane konto Wykonawcy. 

 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

 

 

§ 5 

Czas trwania umowy 

 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do dnia potwierdzenia prawa do 

użytkowania licencji określonej w § 1. 

 

§ 6 

Zachowanie poufności 

1. Obie strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz nie udostępniania osobom 

trzecim jakichkolwiek informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się na czas trwania umowy, jak i po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 

ust. 1, 

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1. 

 



 3 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

3. Potrącenie kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich 

zapłaty (może nastąpić w stosunku do kar niewymagalnych). 

 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie: 

a. opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania umowy przekraczającego  

1 dzień, 

b. nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi 

postanowieniami, 

 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze 

wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie i winno nastąpić w terminie  

5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia. 

 

7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy 

jest Marek Rak, tel. 41 342 18 51 

 

 

8. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy 

jest…………………………………….., tel. ……………………….. 

 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

10. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia lub niemożności osiągnięcia 

porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo  

i miejscowo dla Zamawiającego. 

 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron umowy. 

 

 

 Zamawiający Wykonawca 

 

 


