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Projekt pod nazwa „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz
poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.

PROJEKT UMOWY
BPM.ZZP.272.593.2011/III
Zawarta w dniu .............................. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz , Rynek 1,
NIP: 734-001-67-07, REGON: 491893167,
reprezentowanym przez:
......................................... - .............................................
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
………………………………………………..
z siedzibą ……………………………………..
NIP: ………………., REGON: ………………
reprezentowanym przez :
………………….. – ………………,
………………….. – ………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu licencję na oprogramowanie szczegółowo opisane w
załączniku nr 1 do umowy, zwane dalej „Oprogramowaniem”.
2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 30.24.82.00-1 – (Licencje na
oprogramowanie).
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do dystrybuowania Oprogramowania wraz z licencją na
korzystanie z niego.
4. Licencja do Oprogramowania jest udzielana Zamawiającemu na polu eksploatacji: korzystanie przez
Zamawiającego z Oprogramowania w jego sieci komputerowej.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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5. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z Oprogramowania tylko w jego sieci komputerowej z
wyłączeniem prawa do wypożyczania Oprogramowania lub oddania go w dzierżawę.
6. Niniejsza umowa obejmuje dostawę Oprogramowania w ilościach wskazanych w kol. 5
“Maksymalna liczba sztuk” kosztorysu zawartego w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2
do umowy, jednakże Zamawiający zastrzega, że jest to zapotrzebowanie maksymalne i nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli Zamawiający nie zamówi Towaru w ilościach określonych
jako “Maksymalna liczba sztuk” (kol. 5 kosztorysu zawartego w Ofercie). Jednocześnie Zamawiający
określił “Gwarantowaną liczbę sztuk” (kol. 4 kosztorysu zawartego w Ofercie), którą Zamawiający,
na podstawie niniejszej umowy jest zobowiązany zamówić.
7. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie oraz certyfikat (jeżeli wydanie takiego jest wymagane przez
producenta oprogramowania) potwierdzający prawo Zamawiającego do korzystania
z oprogramowania w ramach niniejszej umowy.

1.
2.

3.

1.

2.

1.

§2
Podstawowe cechy przedmiotu umowy
Wykonawca oświadcza, że określone w § 1 ust. 1 Oprogramowanie, posiada właściwości zgodne z
treścią oferty stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanej dalej “Ofertą”.
Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczone przez niego
Oprogramowanie funkcjonowało bezawaryjnie, pozbawione było błędów językowych,
funkcjonalnych i merytorycznych.
W przypadku wady Oprogramowania uniemożliwiającej jego prawidłowe działanie zgodnie z
funkcjonalnością określoną w Ofercie Wykonawca niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego usunie
wady, a w przypadku niemożności ich usunięcia dostarczy Zamawiającemu nowy, pozbawiony wad
egzemplarz Oprogramowania spełniający funkcjonalność określoną w Ofercie i umożliwiający jego
prawidłową instalację i działanie.
§3
Wynagrodzenie
Zamawiający, zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za
Oprogramowanie cenę:
a) brutto: ………………. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………. )
b) w tym podatek VAT w wysokości …….. % tj. ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………)
Zapłata należności za dostarczenie Oprogramowania nastąpi jednorazowo w terminie do 21 dni od
daty dostarczenia Oprogramowania.
§4
Termin wykonania umowy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiane Oprogramowanie do siedziby Zamawiającego:
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwanej w niniejszej umowie “miejscem dostawy” w terminie od
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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dnia zawarcia niniejszej umowy do 30 listopada 2011 r.
2. O konieczności dostarczenia Oprogramowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę za
pośrednictwem faksu pod nr ………………. lub e-mail: …………… a Wykonawca zrealizuje to zamówienie
niezwłocznie, tj. w czasie 21 dni od powiadomienia, z tym że nie dłużej niż do dnia 30.09.2011 r.
3. Za dzień wydania Oprogramowania Zamawiającemu uważa się dzień, w którym Oprogramowanie
zostało udostępnione w witrynie producenta.
§5
Kary umowne
1. Z tytułu przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 4 Zamawiający potrąci z
wynagrodzenia Wykonawcy kary umowne w wysokości 1 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. a) za
każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wykrycia w trakcie eksploatacji programu naruszeń postanowień § 2 ust. 1 i 3
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy, jeżeli
ten nie usunie nieprawidłowości w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia o
nieprawidłowości, a po bezskutecznym upływie dalszych 10 dni roboczych niezależnie od kary,
Zamawiający może od umowy odstąpić.
3. Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności zapłaci Wykonawcy należne ustawowo odsetki.
4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność,
pod warunkiem, że nie narusza to zapisów ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 20% wartości umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 niniejszej umowy karę w wysokości 10 % wartości
umowy.
6. Strony mogą dochodzić odszkodowanie przekraczające kary umowne.

1.

2.
3.
4.
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§6
Inne postanowienia
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
W przypadku zaistnienia określonej w ust. 1 sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu faktycznie wykonanej dostawy.
W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory zaistniałe z tytułu realizacji umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
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6. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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