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Załącznik nr 3 C
Znak post. A.I.271-1/11

UMOWA
(wzór)

zawarta w dniu ................................. pomiędzy
Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al.
Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez:
Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................................................................................................................. w
..................................................................................................... ................. pod numerem
..............................., o numerze NIP ........................, REGON ..............................
reprezentowaną przez:
.......................................................................
zwanym dalej Wykonawcą

§ 1
1. Umowa niniejsza zawarta jest w ramach Projektu: Informatyzacja i wdrożenie

systemów zarządzania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości
świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego
na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759).

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa licencji/sublicencji oprogramowania
Oracle wraz  w tym:
a) Dostawa 1 bezterminowej sublicencji CPU Oracle Database 11g Standard Editione

One na 2 procesory,
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt jest wolny od jakichkolwiek wad

fizycznych i prawnych.
3. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym przez firmę Oracle Polska Sp. z o.o.

dystrybutorem oprogramowania, o którym mowa w ust. 1.
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4. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 jest dobrej
jakości tj. m.in. jest najnowszą dostępną na dzień podpisania umowy wersją
oferowaną przez firmę Oracle.

§ 3

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Dostarczenia i wydania Zamawiającemu nośników z oprogramowaniem, o którym

mowa w § 2 wraz z dokumentacją.
b) Udzielenia Zamawiającemu licencji/sublicencji na oprogramowanie, o którym

mowa w § 2 na warunkach określonych przez firmę Oracle Polska Sp. z o.o.
(warunki dołączone do dokumentacji, o której mowa w pkt a).

c) Dokonania czynności koniecznych do uruchomienia i zgodnego z dokumentacją
działania oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego w
miejscu dostawy („instalacja”),

§ 4

1. Wartość brutto umowy wynosi: ................................. (słownie:
...................................................... zł) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....%  - tj.
.................................... (słownie: ................................................ zł) a wartość netto
..................................... zł ( słownie: ............................................................................
netto). Podana cena zawiera w szczególności: wartość oprogramowania,
dokumentację, udzielenie licencji/sublicencji, podatek VAT,  koszty transportu,
rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i wszelkie inne koszty
niezbędne do realizacji zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT, o której mowa w
§ 10 ust. 2 umowy nie może prowadzić do wzrostu wartości umowy brutto.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 21 dni od
podpisania umowy.

3. Podstawą rozliczenia umowy będzie odbiór ilościowy i jakościowy oraz prawidłowo
wystawiona faktura VAT.

4. Należność za  wykonanie  umowy  będzie  płatna  przelewem  w  terminie  do  30  dni  od
daty przedłożenia faktury VAT, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji,
30 – 224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, przedłożonej w dniu dostawy wraz
z potwierdzeniem przyjęcia bezusterkowego przedmiotu umowy na stan
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
.........................................................................................

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Zamawiającego:

.................................................... nr tel. ..........................................................
8. Osoba odpowiedzialna za realizację, umowy z ramienia Wykonawcy

……………….............. nr tel. ...............................
9. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP: ........................ REGON

.............................
10. Krakowskie Centrum Rehabilitacji jest podatnikiem podatku VAT. NIP 677 – 17 – 03
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-375; REGON 351194736

§ 5

1. Odbiór ilościowy i jakościowy dostawy przedmiotu umowy dokonany będzie przez
Zamawiającego na miejscu dostawy poprzez potwierdzenie protokołem zdawczo-
odbiorczym dostawy przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym
transportem do siedziby Zamawiającego.

3. Po stwierdzeniu wad jakościowych, użytkowych lub braków ilościowych
Zamawiający sporządzi protokół szkodowy, który niezwłocznie prześle wraz
z zawiadomieniem do Wykonawcy na nr: ....................................................

4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braku lub do wymiany złego
jakościowo, uszkodzonego towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiającego.

5. Od momentu odbioru ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym przez firmę Oracle Polska Sp. z o.o.
dystrybutorem oprogramowania, o którym mowa w § 2 tj. posiada ważną umowę
partnerską i prawo do sprzedaży sublicencji oprogramowania Oracle (co potwierdza
oświadczenie wydane przez Oracle Polska Sp. z o.o. stanowiące załącznik nr 1 do
umowy).

2. Wykonawca oświadcza, że jest należycie uprawniony do udzielenia Zamawiającemu
licencji/sublicencji do używania dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji,
oraz że są one wolne od obciążeń praw osób trzecich.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu sublicencji na korzystanie z oprogramowania
zgodnie z jego przeznaczeniem dla swoich potrzeb na warunkach i w zakresie
określonym przez firmę Oracle Polska Sp. z o.o.
W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby
trzecie związanych z naruszeniem ich praw własności przez osoby trzecie związanych
z naruszeniem ich praw własności intelektualnej do Serwera, oprogramowania i/lub
dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z
odpowiedzialności wobec takich osób w tym również wstąpić w miejsce
Zamawiającego do postępowania sądowego oraz – stosownie do wyboru
Zamawiającego – dostarczyć zamienniki oprogramowania i/lub dokumentacji o nie
niżej jakości i funkcjonalności niż określone w SIWZ albo usunąć stan naruszenia w
szczególności przez spowodowanie udzielenia przez uprawnionego stosowanej
licencji Zamawiającemu. W razie niezależności od wywiązania się przez Wykonawcę
z jakiegokolwiek z ww. zobowiązań Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 7 dni od zgłoszenia ww. roszczenia przez osoby trzecie.

§ 7

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi. Wykonawca może
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powierzyć częściowe wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom wskazanym w
ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie w niej
określonym. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
takich podwykonawców jak działania i zaniechania własne.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji
wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez
przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę
trzecią.

3. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy do zapewnienia skutecznej
i należytej ochrony danych znajdujących się na nośnikach informacji Zamawiającego
przekazanych  Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy, w szczególności
przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać do innych celów niż realizacja przedmiotu
niniejszej umowy informacji przekazanych mu przez Zamawiającego. Wszelkie
nośniki takich informacji powinny być zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po
zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

§ 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% wartości umowy, o której
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy – w wysokości 20 % wartości
umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku dostawy wadliwego pod względem jakości przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na wymianę na towar wolny od
wad. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy,
z prawem żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b.

3. W przypadku niezrealizowania dostawy najdalej w 10 dniu od terminu ustalonego
w umowie, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy.
Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego odstąpienia
od realizacji umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 1 lit. b.

4. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie
ustalonym w § 4 ust. 4, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy
dzień opóźnienia.

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury
VAT do zapłaty za dostarczony towar.
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6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.

§ 10

1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich
nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust.
1 Prawa Zamówień Publicznych.

2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
- gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy.
- gdy zmianie ulegnie termin realizacji umowy określony w § 4 ust. 2.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

§ 11

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy

Zamawiający Wykonawca


