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UMOWA AiK-BOI.132.2.2021

Zawarta w dniu dd/mm 2021 r. pomiędzy:

Gminą  Miasta  Nowy  Targ  z  siedzibą  w  Nowym  Targu  przy  ul.  Krzywa  1,  NIP:  7350014012
reprezentowaną przez: mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowego Targu
zwaną w dalszej części umowy „Kupującym
a

Nazwa firmy

NIP: 
KRS:

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”.

§1
Przedmiot umowy

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje następujące oprogramowania:
1) MS Office 2019 Home & Business polska wersja językowa w ilości 65 licencji.
2) MS Office 2019 Professional. polska wersja językowa w ilości 15 licencji .

2. Warunki dodatkowe przedmiotu umowy:
1) Typ licencji: komercyjna lub dla jednostek samorządowych,
2) Okres licencji: bezterminowa z możliwością przenoszenia na inny sprzęt nie częściej niż co

90 dni.
3) Systemy operacyjne: Windows 10.

§ 2
Postanowienia szczegółowe realizacji umowy

1 Sprzedawca oświadcza, że
1) dostarczy oprogramowanie na swój koszt, które jest fabrycznie nowe,
2) ma prawo wprowadzenia do obrotu oprogramowania i udzielenia licencji.

2 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 2019r. poz.
1231).

3 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.

4 Sprzedający  zobowiązuje  się  względem  Kupującego,  iż  w  przypadku  wystąpienia  wad
w przedmiocie  umowy,  w  okresie  2  lat  od  jego  dostarczenia,  dostarczy  w  terminie  14  dni
oprogramowanie  wolne  od  wad.  W  przypadku  braku  dostępności  na  rynku  programu
w zakupionej  wersji,  Kupujący dopuszcza możliwość wymiany programu w innej  nie gorszej
wersji.

5 Obowiązek, o którym mowa w § 2 pkt. 4 nie dotyczy sytuacji naruszenia postanowień licencji
producenta oprogramowania przez Kupującego.



6 W przypadku braku wymiany oprogramowania w terminie 14 dni, Kupujący jest uprawniony do
zakupu programu z rynku, a Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu poniesionych z tego tytułu
kosztów.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy

1 Przedmiot  umowy zostanie dostarczony przez Sprzedawcę  do budynku Urzędu Miasta Nowy
Targ ul. Krzywa 1, pok. 223.

2 Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Kupującego co najmniej  2 dni  robocze  wcześniej
o terminie dostawy emailem na konto informatyk@um.nowytarg.pl.

3 Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:
1) ze strony Kupującego:

a) Józef Bryś,
b) Mariusz Foryt,

2) ze strony Sprzedawcy:
a) Imię i Nazwisko

4 Dostawa do siedziby Urzędu Miasta w Nowym Targu może być zrealizowana w dni robocze
w godzinach 9:00-14:00.

5 Do odbioru ze strony Kupującego powołuje się następujące osoby:
1) Józef Bryś,
2) Mariusz Foryt,

6 Sprzedawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie do 14 dni od dnia popisania umowy.
7 Kupujący  dopuszcza  możliwość  dostarczenia  oprogramowania  w  wersji  ESD,  na  konto

informatyk@um.nowytarg.pl.

§4
Wynagrodzenie z wykonanie przedmiotu umowy

1 Cena  przedmiotu  umowy  wymienionego  w  §  1,  wynosi:  xxx.xxx,xx zł  (słownie:
………………..) w tym podatek VAT 23%.

2 Zapłata  będzie  dokonana  przelewem  bankowym  na  konto  wskazane  przez  Sprzedawcę
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Kupującego.

§5
Zmiany umowy

1 Kupujący  dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy zmian,  które  nie  spowodują  istotnych  zmian
w treści oferty Sprzedawcy.

2 Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  umowy  w przypadku  zmiany  terminu  wykonania  umowy
o czas  opóźnienia  jeżeli  takie  opóźnienie  wystąpi  lub  będzie  miało  wpływ  na  wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od
Sprzedawcy.

§6
Postanowienia końcowe

1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy
dla Kupującego.

2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych  oraz  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  w sprawach  procesowych  przepisy  Kodeksu
postępowania cywilnego.

3 Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Kupujący:  Sprzedawca:


