
 

 

Zintegrowany System Zarządzania  
Zapytanie ofertowe 

UMOWA NR ……………… 
 

Znak: LO/P-67/2016 
 
 
 
 

 
 
 
 

z dnia ….……..…. 

 

zawarta w Toruniu, pomiędzy 

  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  

przy ul. Grudziądzkiej 159, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, 

posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 

13 618 000 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

Piotra Rozwadowskiego – Prezesa Zarządu; 

Grzegorza Brożka – Zastępcę Prezesa Zarządu; 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a  

……………………. z siedzibą w Toruniu przy ul…………………, wpisaną  

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………… w Sądzie Rejonowym  

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą podatnikiem 

podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP …………………., 

Regon …………., o kapitale zakładowym wynoszącym ……… zł 

 

reprezentowaną przez:     

 

……………………….; 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego otwartego, 

przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych procedur Zamawiającego, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest dostawa : 

 

1. Licencji Oracle Database Standard Edition 2 - 1 CPU – 1 licencja na 1 procesor - 

licencja dwuletnia 

2. Licencji Oracle Forms and Reports NUP  – 41 licencji dla 41 użytkowników nazwanych 

plus – licencja dwuletnia 

 
§ 2    

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 30 grudnia 2016 roku.     
 
 



§ 3   
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej informacji na 

adres dariusz.wroblewski@mpo.torun.pl, potwierdzających wystawienie przedmiotowych 

licencji na Zamawiającego.     
2. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie zwrotna wiadomość e-mail 

przedstawiciela Zamawiającego o prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

Wiadomość zostanie przesłana na adres: …………………………….   
 

§ 4  
1.   Wykonawca   zobowiązuje   się  do   zachowania   w   tajemnicy   wszelkich   informacji   

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę 

Zamawiającego.   
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem 

należytej staranności.   
 

§ 5  
1. Zgodnie z przyjętą ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ………………… zł brutto (słownie 

……………………………………………………….)  
2. Cena podana w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  
 

§ 6 
 
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP: 879-016-92-80.   
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wskazany w § 1 niniejszej umowy będzie płatne 

przelewem na konto Wykonawcy, po zrealizowaniu całości zobowiązań, na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę z dołączonym potwierdzeniem przedstawiciela 

Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni 

od daty wystawienia faktury.   
3. Faktura za dostawę zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu 

odbioru przedmiotu umowy, ale nie później niż w ciągu 7 dni od terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia.  
 
 

§ 7   
1. Reklamacje z tytułu wad dostarczonej licencji stwierdzone w czasie dostawy 

Zamawiający składa pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od 

daty dostarczenia wadliwej licencji, lub w terminie do 30 dni od chwili powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.   
2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zwalnia 

Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury do czasu dostarczenia przez 

Wykonawcę licencji bez wad.   
 

§ 8  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   

a. w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 pkt 1, za każdy 

dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §2,   
b. w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 pkt 1, z tytułu 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie odrębnej 

noty księgowej.   
3. W razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo ubiegania się  

mailto:dariusz.wroblewski@mpo.torun.pl


o zapłatę odsetek ustawowych.  

4. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub kara 

umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  
 

§ 9  
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej 

umowie, Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy w każdym czasie.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej  

w pkt 1 lub 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy.  
 

§ 10 

1. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:  

Dariusz Wróblewski – Specjalista ds. Informatyki, tel.(56) 63 98 168 
 
2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:  
 

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

§ 11  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zmiana oznaczenia stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury  

oraz adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów 

telefonów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym  

lub Wykonawcą, nie stanowi zmiany treści Umowy i wymaga tylko  pisemnego 

powiadomienia.  
3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny w Toruniu.   
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.  

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 

 

 

 


