ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA - WZÓR
zawarta w Olsztynie
pomiędzy:
Mag Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie (10-467) ul. Sprzętowa 2, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000319609, NIP: 7391027750, REGON: 510340936,
reprezentowaną przez Komplementariusza
firmę Mag Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-467) ul. Sprzętowa 2, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000240233, NIP:7393588180, REGON:280169220,

w imieniu której działa:
………………………………….
………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a
.................................................................................................................................................... z siedzibą w
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
zwaną dalej „Wykonawcą”

§1
Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa licencji i szkolenia z oprogramowania typu Tableau BI w zakresie:
2 (dwóch) licencji typu Tableau Desktop i 20 (dwudziestu) licencji typu Tableau Server (zwanych dalej
„Oprogramowaniem”).
2. Przedmiot umowy obejmuje:
2.1. Udzielenie bezterminowych licencji do oprogramowania systemu.
2.2. Organizację i przeprowadzenie szkolenia podstawowego i zaawansowanego (w siedzibie
Zamawiającego) dla 22 wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

§2
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca

oświadcza,

że

posiada

odpowiednie

uprawnienia,

kwalifikacje

i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać
przedmiot Umowy profesjonalnie, z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i techniki.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży oferowanego Oprogramowania oraz, że
Oprogramowanie jest wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie całości Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
…………………………. brutto (słownie złotych brutto: …………………………….. ), zgodnie z ofertą złożoną
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/MAG/2017 z dnia 29 maja 2017.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem całościowym i obejmuje należność
za wykonanie przedmiotu Umowy, koszty Oprogramowania i wszystkie koszty pochodne.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę po prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonej protokołem odbioru.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT złożonej przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny
podmiot lub osobę fizyczną.

§4
Termin realizacji

Umożliwienie korzystania z Oprogramowania (§1 punkt 2.1), nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od
podpisania umowy, nie później niż do 19 czerwca 2017 r.
Przeszkolenie użytkowników (§1 punkt 2.2) nastąpi w terminie ustalonym z Wykonawcą, jednak nie
później niż 30 czerwca 2017 r.

§5
Odbiór
1. Oprogramowanie zostanie udostępnione poprzez udostępnienie administratorowi licencji po stronie
Zamawiającego (tj. osobie wskazanej w § 9 ust. 1 lit. a)) informacji z wytycznymi odnośnie logowania
na portalu klienta, gdzie zostanie umożliwione zarządzanie kluczami dostępowymi.
2. Prawidłowa realizacja Umowy (§1 punkt 2) przez Wykonawcę zostanie potwierdzona przez osobę
wskazaną w §9 ust. 1 lit. a) na protokole odbioru.

§6
Licencje
1. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania
na zasadach określonych przez producenta Oprogramowania, które zostaną przekazane przez
Wykonawcę wraz z udostępnieniem Oprogramowania (EULA).

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną z tytułu niedotrzymania terminu, określonego
w § 5 punkt 2 - w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż
określone w ust. 1 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić karę umowną w wysokości 2% wartości brutto Umowy.
3. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej
na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość tych kar.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Wykonawca nie udostępnił
Oprogramowania bez uzasadnionych przyczyn pomimo dodatkowego wezwania złożonego na piśmie.
2. W przypadku, gdy suma kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, przekroczy 20% wartości
brutto Umowy określonej w § 1 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od Umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności pozwalającej na odstąpienie.

§9
Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy:
a. ze strony Zamawiającego jest Wojciech Bazydło e–mail: bazydlo@magdystrybucja.pl
b. ze strony Wykonawcy jest ...................................; e-mail: ............................................
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

