Istotne postanowienia umowy
Słownik pojęć.
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1. Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę zawartą pomiędzy Kupującym a
Sprzedającym, wraz ze wszystkimi zmianami i Załącznikami.
2. Urządzenia - należy przez to rozumieć skanery wraz z oprogramowaniem. Urządzenia opisane są
w Załączniku 1.
3. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4. Stronie – należy przez to rozumieć Kupującego i Sprzedającego łącznie.
§1
Przedmiot Umowy
1. Na warunkach określonych w Umowie Kupujący zamawia, a Sprzedający przyjmuje do
wykonania

zamówienie

polegające

na

realizacji

dostawy

Urządzeń

(skanerów

z

oprogramowaniem).
2. W ramach realizacji zamówienia Sprzedający dostarczy i zainstaluje Urządzenia oraz przeszkoli
pracowników Kupującego. Dokładny opis przedmiotu umowy określony jest w Załączniku 1.
§2
Wynagrodzenie i płatności.
1.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Kupujący zapłaci łącznie, na rzecz
Sprzedającego, kwotę wynagrodzenia w wysokości do ……. zł brutto (słownie: ……….)

2.

Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompleksową realizację
przedmiotu umowy w tym: wartości kompletnych Urządzeń, dostawy, instalacji, konfiguracji,
przeszkolenia, gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz innych usług, podatków i opłat
przewidzianych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona w walucie polskiej na podstawie prawidłowo
wystawionej, przez Sprzedającego, faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

4.

Faktura zostanie dostarczona Kupującemu po podpisaniu przez Kupującego, bez zastrzeżeń,
Protokołu Odbioru.

Umowa na dostawę skanerów.
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5.

Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:……...

6.

Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności zostanie
obciążony rachunek Kupującego.

7.

Dostarczenie

nieprawidłowo

wystawionej

faktury

spowoduje

ponowne

naliczenie

14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
8.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji
Sprzedającego podpisze i przekaże Kupującemu informację dotyczącą zmiany wraz ze
wskazaniem nowego numeru rachunku. Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany
Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia.

9.

Sprzedający nie może, bez zgody Kupującego, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy
na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
§3
Realizacja przedmiotu umowy i odbiór.

1. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania części pierwszej przedmiotu umowy, tj. dostawy
Urządzeń, przeprowadzenia instalacji i pierwszego szkolenia, w terminie …… (zgodnie z ofertą)
dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
2. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania drugiej części przedmiotu umowy, tj. drugiego
szkolenia, w terminie 5 dni roboczych od daty zrealizowania pierwszej części przedmiotu
umowy.
3. Sprzedający dostarczy Urządzenia na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Kupującego.
4. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, Kupujący
dokona odbioru przedmiotu umowy.
5. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu poprawności i kompletności realizacji przedmiotu
umowy.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Kupujący
powiadomi Sprzedającego o nieprawidłowościach, celem ich wyeliminowania.
7. Stwierdzone nieprawidłowości zostaną wyeliminowane w terminie 3 dni roboczych od
powiadomienia o nieprawidłowościach.
8. Kupujący podpisze, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru, jeżeli przedmiot umowy zostanie
zrealizowany zgodne z postanowieniami Umowy.
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§4
Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1. W przypadku zwłoki w realizacji pierwszej części przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o
którym mowa w § 3 ust. 1, Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia,
za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia.
2. W przypadku zwłoki w realizacji drugiej części przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o
którym mowa w § 3 ust. 2, Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia,
za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia.
3. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 1, przekroczy 10 dni roboczych, Kupujący ma prawo odstąpić
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
4. W przypadku niedotrzymania jakichkolwiek terminów wynikających z warunków gwarancji,
Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień
roboczy zwłoki, ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej, z przyczyn leżących po stronie
Sprzedającego, Sprzedający, zamiast kary umownej określonej w ust. 1 i 2, zapłaci Kupującemu
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary
umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, z wyłączeniem
utraconych korzyści.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący nie będzie zobowiązany zwrócić Sprzedającemu
kosztów, jakie ten poniósł w związku z wykonywaniem postanowień Umowy.
8. Kary, o których mowa powyżej, Sprzedający zobowiązuje się wpłacać na rachunek bankowy,
wskazany przez Kupującego, w terminie do 14 dni od wezwania Sprzedającego do zapłaty
i wskazania rachunku, na który należy dokonać wpłatę. Za opóźnienie w zapłacie kary
Sprzedający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Za datę zapłaty uznaje się datę
uznania na rachunku wskazanego przez Kupującego.
9. Wezwanie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:
1) podstawę i wyliczenie kary umownej,
2) wysokość naliczonej kary umownej,
3) numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić naliczoną karę.
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10. Kupujący może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Sprzedającego, bez zgody
Sprzedającego.
11. Kary umowne mogą być naliczone niezależnie od siebie i kumulować się.
12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nienależyte wykonywanie
przedmiotu zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedającego, na które
Sprzedający nie ma wpływu i nie może im zapobiec.
13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od
Umowy.
14. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejsza Umową nie przekroczy 100%
wynagrodzenia.
15. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania
przedmiotu umowy, które zostało spowodowane:
1) wystąpieniem siły wyższej;
2) decyzjami władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych;
3) działaniami osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy, które zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie
Kupującego lub innymi czynnikami niezależnymi od Sprzedającego, na które Sprzedający nie ma
wpływu i nie może im zapobiec.
17. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym,
niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy.
§5
Pozostałe postanowienia Umowy
1. Załącznik nr 1 do Umowy stanowi jej integralną część.
2. Wszelkie informacje, związane z realizacją Umowy, w tym zlecenia, zgłoszenia gwarancyjne
i inne, Kupujący może przekazywać pocztą elektroniczną na adres: ……… lub listownie na adres:
……………….. Dodatkową formą przekazywania informacji może być telefon Sprzedającego
o numerze ……….
Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie
jednostronnego powiadomienia.
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3. Upoważnionymi przedstawicielami Kupujących, zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją
Umowy są:
1) ……….
2) ……….
Zmiany w zakresie tych osób nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie
jednostronnego powiadomienia.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile nie
postanowiono inaczej.
5. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Kupującego.
7. W przypadku zmiany danych kontaktowych Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia Kupującego o zmianie, w formie pisemnej lub email. W przypadku
niedopełnienia tego wymogu zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa
się za doręczone.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód
jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

KUPUJĄCY (NF) :

SPRZEDAJĄCY:

Spis załączników:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
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