UMOWA SPRZEDAŻY Nr WZP …………………………..2015
zawarta w dniu ………………………. 2015 roku
zawarta w dniu ……………………………… w Toruniu pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działają:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Kupującym a:
………………………… działalność gospodarczą pod nazwą ………………….. wpisaną do CEIDG z siedzibą w
…………………………………..,

przy

ulicy

……………………..,

REGON

…………………………,

NIP

……………………………….., zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”.

§1

Sprzedawca

sprzedaje,

a

Kupujący

nabywa

urządzenia

elektroniczne

oraz

licencje

na oprogramowanie szczegółowo wykazane w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, zgodnie z zamówieniem publicznym udzielonym w trybie przetargu
nieograniczonego zwane dalej urządzeniami.
§2

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz,
że nie jest on obciążony prawem na rzecz osób trzecich.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy wraz z dokumentacją
techniczną

załączoną

przez

producenta

i

kartami

gwarancyjnymi

w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
3.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby
Kupującego

-

Urzędu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

Marszałkowskiego

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

4.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu jego dostarczenia do miejsc wskazanych w ust. 3
przez upoważnionego przez Dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej pracownika
Kupującego oraz przedstawiciela Sprzedawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony
protokół.

§3

1.

Sprzedawca

przekazuje

Kupującemu

bezterminową

licencję

na

korzystanie

z oprogramowania objętego przedmiotem niniejszej umowy. Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy
dokumenty potwierdzające uprawnienia licencyjne do dostarczonego oprogramowania.
2.

W ramach licencji Kupujący ma możliwość korzystania ze wsparcia technicznego
dla zakupionego oprogramowania przez okres 12 miesięcy na zasadach określonych
w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.

Kupujący ma prawo do korzystania z funkcji programu zgodnie z instrukcją użytkowania
dostarczoną przez Sprzedawcę w formie elektronicznej lub drukowanej

§4

1.

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci cenę ustaloną
na podstawie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj.:……………………… zł, słownie: słownie
tysięcy złotych 00/100.

2.

Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ceną wskazaną w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zgodnie z podziałem specyfikacji
podanym w SIWZ

3.

Po dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy przez Sprzedawcę, Kupujący zapłaci za ten
przedmiot

umowy,

w

terminie

do

21

dni

po

dokonania

jego

odbioru

i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Kupującego. Odbiór nastąpi w
dniu dostarczenia urządzeń. Faktura winna być wystawiona na: Województwo KujawskoPomorskie w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613.

4.

Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Kupującego.
5. Zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” .

§5

1.

Minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia określa specyfikacja techniczna
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dodatkowy okres gwarancji wskazany w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który będzie liczony od
daty odbioru przedmiotu umowy dokonanego zgodnie z §2 ust. 4 niniejszej umowy.

2.

Sprzedawca

gwarantuje,

że

dostarczone

urządzenia

są

nowe,

wysokiej

jakości

oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Kupującego, zapewniają należyte
bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz posiadają właściwe oznakowanie.
3.

Zasady gwarancji określają karty gwarancyjne dostarczone wraz z przedmiotem umowy.

4.

W przypadku gdy Sprzedawca nie usunie wad w terminie określonym w zasadach gwarancji, o
których mowa w ust. 3 Kupujący wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. Gdy Sprzedawca nie
usunie wad w dodatkowym terminie, Kupujący jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad
innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej wysokości obciąży Sprzedawcę.

§6

1.
1)

Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 2% ceny za każdy dzień
opóźnienia;
2) za niewykonanie przedmiotu umowy, przy czym za niewykonanie zamówienia strony
rozumieją niedostarczenie przedmiotu zamówienia ponad 7 dni od upływu terminu
wskazanego w

§ 2 ust. 2, bądź odmowę wykonania zamówienia. W takim przypadku

wysokość kary wynosi 25% ceny.

2. W przypadku naliczenia kar umownych Kupujący zastrzega sobie prawo do ich potrącenia
z ceny przysługującej Sprzedawcy.
3. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,
poz 907.).
3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Kupującego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.

……………………………….

Sprzedawca

……………………………….

Kupujący

