UMOWA SPRZEDAŻY I INTEGRACJI SERWER ZARZĄDZAJĄCY, BAZODANOWY
zawarta w dniu …………………………. 2019 r. w Rzeszowie, pomiędzy:
Zakład Usług Projektowych Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska
„GEOTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110039, NIP: 813-033-36-32,
REGON 690013531, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
reprezentowaną przez :
Grzegorz Czudec – Prezes Zarządu
zwaną dalej „Kupującym”
a
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
zwanym dalej „ Sprzedającym”
zwanych łącznie dalej „Stronami”
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż oprogramowania do baz danych, zwanego dalej
„oprogramowaniem”.
2. Szczegółowy opis sprzętu określa Załączniku Nr 1 (Specyfikacja) i Oferta Sprzedającego stanowiąca
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Sprzedający oświadcza, że:
1) dostarczy oprogramowanie, który jest fabrycznie nowe z certyfikatem potwierdzającym przypisanie
licencji dla Kupującego,
2) ma prawo wprowadzenia do obrotu oprogramowania i udzielenia licencji.
4. Oprogramowanie zostanie dostarczone w stanie gotowym - zdatnym do natychmiastowego użytku.
Sprzedający udzieli podstawowych instrukcji o jego właściwościach i zasadach działania.
6. Na dostarczone oprogramowanie Sprzedający udziela Kupującemu nieograniczonej w czasie
i przestrzeni niewyłącznej licencji producenta do wykorzystania zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr90, poz. 631, z
późn. zm.).
7. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za wszelkie wady prawne oprogramowania,
jeżeli stanowią one własność osoby trzeciej lub są obciążone prawem osób trzecich, w tym również za
ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z
rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, wprowadzone do obrotu na terytorium RP.
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§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie na własny koszt i ryzyko do siedziby
Kupującego do dnia …………………
§ 3.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Sprzedający powiadomi Kupującego o terminie dostarczenia oprogramowania co najmniej na 1 dzień
roboczy przed planowanym dostarczeniem telefonicznie na nr ……………. oraz potwierdzi mailowo na
adres ……………….
2. Odbiór oprogramowania zostanie dokonany przez przedstawiciela Kupującego w obecności osoby
upoważnionej przez Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia braków lub wad odbieranego
oprogramowania Sprzedający dostarczy w ciągu 3 dni roboczych nowe egzemplarz oprogramowania
wolny od wad.
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Kupujący sporządzi protokół odbioru.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 Kupujący niezwłocznie przekaże Sprzedającemu. Protokół ten
stanowi dla Sprzedającego podstawę do wystawienia faktury.
5. Własność rzeczy oraz ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, a także utraty przechodzi na Kupującego z
chwila podpisania protokołu odbioru oprogramowania.
§ 4.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w kwocie …………………..
(słownie: …………………………………………..) netto +VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury.
2. W kwocie, o której mowa w ust.1, zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu.
3. Płatność będzie zrealizowana jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
i dołączonego do niej protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3, przelewem na rachunek bankowy
Sprzedającego wskazany na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od daty jej dostarczenia do siedziby
Zamawiającego.
4. Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, uważa się złożenie przez Kupującego w tym
terminie polecenia przelewu w banku Kupującego.
§ 5.
Warunki wsparcia technicznego
1. Sprzedający udziela Kupującemu wsparcia technicznego na okres co najmniej 36 miesięcy na
oprogramowanie.
2. Sprzedający zapewnia bezpłatne wsparcie w przypadków wystąpienia problemów z aktywacją i
rejestracją oprogramowania.
§ 6.
Kary umowne
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu oprogramowania, w wysokości 2 % kwoty określonej w § 4
ust. 1, za każdy dzień pomiędzy uzgodnionym terminem dostawy i rzeczywistym terminem dostawy
oprogramowania,
2) w przypadku niewywiązania się z terminów wynikających z zobowiązań wsparcia technicznego
określonych w § 5, w wysokości 1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego,
w wysokości 20 % kwoty określonej w § 4 ust. 1.
2. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie z faktury kar umownych naliczonych na podstawie ust.1.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 7.
Rozwiązanie umowy
Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli opóźnienie
w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
2. Wszelka korespondencja wysyłana pocztą będzie adresowana na adresy siedziby Stron. W razie
zmiany adresu pocztowego lub e-mail, Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania o
takiej zmianie. W przeciwnym razie korespondencja wysłana na poprzednio obowiązujący adres
będzie uważana za skutecznie doręczoną.
3. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie.
4. W razie braku rozstrzygnięć polubownych, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.
5. Sprzedający nie może bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności przenieść wierzytelności przysługujących mu z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część i są nimi:
Załącznik nr 1- specyfikacja
Załącznik nr 2 – oferta Sprzedającego

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

