UMOWA NR .............. ../2021
zawarta w dniu ………………..2021r. w Tomaszowie Maz.
pomiędzy Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Tomaszowie Mazowieckim, adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. Majowa 15 – zarejestrowana w KRS nr 0000095675 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, NIP 773-21-20-641, kapitał zakładowy: 24.160.240
zł, reprezentowana przez:
Wacławę Bąk – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a……………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”
Postanowienia ogólne
§ 1.
Przedmiotem umowy jest Dostawa oprogramowania Microsoft Office Home and Business 2021
ESD w ilości 8 szt. (bez nośnika instalacyjnego) T5D-03485 dla Windows w wersji zawierającej
język polski.
Przedstawiciele stron
§ 2.
1. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy: …………………….
2. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Radosław Kołodziejczyk.
Termin wykonania.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy.
2. Za termin dostawy uważa się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu
odbioru oprogramowania spełniającego wymogi zamówienia.
Odbiór przedmiotu umowy
§ 4.
W ramach procedury odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy
oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta
oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z
prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta
danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do
niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub
podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych
certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności
do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i
oryginalnych lub do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od daty dostawy. Ponadto,
powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych
postępowań.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 5.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z Ofertą
Wykonawcy, wynosi: …………………… zł brutto /słownie: ……………………………..
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem

i odbiorem przedmiotu umowy.
3. Faktura VAT płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru.
5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie
płatności Zamawiający wniesie zastrzeżenia do wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
Kary umowne
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień
opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100,00 zł za każdy
dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin wyznaczony przez zamawiającego,

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego
brutto.
2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli wysokość szkody przekraczać
będzie wartość zastrzeżonej kary.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na
usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych poprzez potrącenie tych kar
z przysługujących mu należności.
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3.
4.

Przepisy końcowe
§ 7.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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