UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w .......................................... w dniu ..................….. r.
Stronami niniejszej umowy są:
........................................................................
........................................................................
NIP:
reprezentowana przez:
1. ..............................................................
2. .......................................................
- zwana w dalszej części umowy „Sprzedającym”,
a:
INFO-PROJEKT IT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 63B, 35-322 Rzeszów,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000313253, XII Wydz. Gosp. Sądu
Rejonowego w Rzeszowie, NIP: 813-35-63-203,
reprezentowana przez:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i sprzedać Kupującemu na warunkach
określonych w niniejszej umowie, platformę rejestracji danych z urządzeń
pomiarowych – rozproszony system automatyki przemysłowej, według specyfikacji
zawartej w ofercie nr …., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest uiszczenie przez Kupującego na rzecz
Sprzedającego zaliczki w wysokości 30% wartości netto umowy ……………… PLN
(słownie:………………………………………..……… złotych) w terminie do …………..
3. Sprzedający oświadcza, że wymieniona w ust.1 platforma nie jest obciążona
jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie są przedmiotem zastawu ani też umowy
przewłaszczenia, jak też nie toczy się spór sądowy dotyczący przedmiotu umowy, nie
jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.
4. Dostawa dokonana zostanie do firmy INFO-PROJEKT IT Sp. z o.o. na adres: ul.
Załęska 63B, 35-322 Rzeszów, w terminie do ……………………
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§ 2.
CENA
1. Strony zgodnie ustalają, że cena sprzedaży i uruchomienia platformy rejestracji
danych z urządzeń pomiarowych – rozproszony system automatyki przemysłowej jest
ryczałtowa
i
wynosi
łącznie
netto:………………….…
PLN
(słownie:
……………………… złotych), powiększona o należny podatek od towarów i usług.
2. Powyższa cena obejmuje:
a) Dostawę i instalację przedmiotu umowy
b) Uruchomienie przedmiotu umowy
c) Konfigurację przedmiotu umowy
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu uzgodnioną w § 2 cenę sprzedaży w następujący
sposób:
a) 30% ceny tj. …....... PLN (słownie: ….... złotych) + VAT wg stawki z dnia
powstania obowiązku podatkowego, tytułem zaliczki płatne przez Kupującego
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury pro-forma w ciągu 14
dni od dnia podpisania niniejszej umowy
b) 70% ceny tj. …...... PLN (słownie: ….... złotych) + VAT wg stawki z dnia
powstania obowiązku podatkowego, płatne w ciągu 14 dni od daty
uruchomienia infrastruktury u Kupującego oraz podpisania końcowego
protokołu odbioru.
4. Należności Sprzedającego, z tytułu ceny sprzedaży będą regulowane przez
Kupującego na jego rachunek bankowy nr: ............................................................
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
6. Kupujący oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do otrzymania faktur VAT.
§ 3.
WARUNKI DOSTAWY
1. Infrastruktura informatyczna zostanie dostarczona i uruchomiona u Kupującego w
terminie do …........r.
2. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem infrastruktury informatycznej przechodzi
ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostawy do Sprzedającego zgodnie z §
3.pkt 1, oraz podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wszelkie prace, które mogą spowodować przerwę w działaniu istniejących systemów
IT, muszą być prowadzone poza godzinami pracy przedsiębiorstwa lub w terminach
ustalonych z Kupującym.
§ 4.
WARUNKI ODBIORU
1. Kupujący powiadomi pisemnie Sprzedającego o gotowości do instalacji i
uruchomienia infrastruktury informatycznej, najpóźniej na 7 dni przed terminem ich
dostarczenia, zgodnie z terminami podanymi w §3 ust. 1. Sprzedający nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w instalacji i uruchomieniu infrastruktury
informatycznej w przypadku braku zgłoszenia gotowości w wyznaczonym terminie.
2. Instalacja infrastruktury informatycznej oraz jej konfiguracja zostanie przeprowadzone
u Kupującego przez personel Sprzedającego. Instalacja rozpocznie się nie później niż
5 dni roboczych po dostarczeniu infrastruktury do Kupującego.
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3. Rozładunek infrastruktury informatycznej po stronie Kupującego.
4. Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia sprawdzona zostanie kompletność
infrastruktury, poprawna praca oraz parametry techniczne.
5. Po zainstalowaniu i uruchomieniu infrastruktury informatycznej Strony sporządzą
końcowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący załącznik nr 2.
6. Za datę odbioru przedmiotu umowy uważa się dzień sporządzenia przez Strony
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 5.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielem Kupującego w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie:
........................................................
2. Przedstawicielem Sprzedającego w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie:
..................................................
3. Strony upoważniają do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony
Kupującego i Sprzedającego wyżej wymienione osobę.
§ 6.
GWARANCJA i RĘKOJMIA
1. Sprzedawca gwarantuje, że infrastruktura informatyczna odpowiada postanowieniom
umowy, jest zgodna z normami technicznymi pozwalającymi na jej eksploatację w
Polsce oraz posiada certyfikaty wymagane przez prawo polskie, nie zawiera wad,
które uniemożliwiałyby lub pomniejszałyby jej zdolność użytkową, a także, że jest
wykonana z materiałów nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, spełniających
odpowiednie normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadających atesty
wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Gwarancja oraz serwis obejmuje okres ......... miesięcy liczony od dnia uruchomienia
infrastruktury informatycznej i podpisania końcowego protokołu odbioru.
3. Sprzedający zapewni wsparcie w trybie 24x7 następny dzień roboczy.
4. Sprzedający zapewni wsparcie serwisowe z czasem reakcji nie przekraczającym 4
godziny, świadczone przez sprzedającego.
5. Sprzedający w wykonaniu gwarancji przyjmuje na siebie obowiązek bezpłatnego
usunięcia wad, usterek, zakłóceń, uszkodzeń i pozostałych niesprawności tkwiących w
infrastrukturze informatycznej, powstałych wskutek okoliczności innych niż opisane w
§ 6 ust. 7, jak również wskutek wad materiałowych lub błędów projektowych.
6. Gwarancja nie obejmuje szkód, które spowodowane zostały przez:
- użytkowanie infrastruktury niezgodnie z instrukcją obsługi, w tym brak konserwacji,
- nieautoryzowane dokonywanie napraw przez Kupującego lub inne osoby,
- uszkodzenia powodowane działaniem osób trzecich,
7. W przypadku zauważenia wadliwości Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych, zawiadomić e-mailem lub faksem Sprzedającego w sposób
szczegółowy o rodzaju zakłócenia. Sprzedający zobowiązuje się do
natychmiastowego podjęcia kroków mających na celu usunięcie zakłóceń czy to w
postaci instrukcji przesłanych e-mailem/faksem, a jeżeli będzie to konieczne poprzez
dostarczenie części zamiennych i wezwanie serwisanta. Czas reakcji ustala się na 4
godzin od prawidłowego zawiadomienia Kupującego
8. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w najkrótszym możliwym
czasie.
9. Usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie (raportem serwisowym)
Uszkodzone elementy, które zostały wymienione stają się własnością Sprzedającego.
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10. Sprzedający zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny i dostępność części
zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od upływu okresu gwarancyjnego o którym
mowa w § 6 ust. 2 .
§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W przypadku powstania zwłoki ze strony Kupującego w realizacji jego obowiązku
zgłoszenia gotowości do instalacji infrastruktury informatycznej przekraczającej 60 dni
lub powstania zwłoki w zapłacie w terminie drugiej części ceny określonej w § 3 ust, 1
b) przekraczającej 30 dni, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy z
przyczyn zależnych od Kupującego.
2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu infrastruktury informatycznej,
Kupujący ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0.5% wartości umowy za
każdy dzień opóźnienia, a gdy opóźnienie przekracza 60 dni - do odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego. Prawo Kupującego do odstąpienia
od umowy może być zrealizowane w terminie 120 dni od chwili wystąpienia
opóźnienia przekraczającego 60 dni.
3. W przypadku wystąpienia awarii (wad, zakłóceń) wymagających konieczności
przyjazdu serwisanta na miejsce w ramach obowiązków gwarancyjnych o których
mowa w § 6, Kupujący ma prawo naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości
0,1% wartości umowy za każde rozpoczęte 24 godziny ponad czas reakcji o którym
mowa w § 6 ust. 5
4. Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają uprawnienia Stron do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 8.
DORĘCZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ KONTRAKTU
1. Pisma związane z realizacją niniejszego kontraktu są doręczane pod następujące
adresy:
- adres Sprzedającego: .....................................................
- adres Kupującego : .......................................................
2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strona której adres uległ zmianie,
zobowiązana jest w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie drugą stronę w formie
pisemnej.
3. W przypadku nie dopełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, pisma
wysłane pod dotychczasowy adres pozostają w dokumentacji umowy ze skutkiem
doręczenia.
§ 9.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób
wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez
Sprzedającego lub Kupującego,
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych
przez Sprzedającego, których nie można było wcześniej przewidzieć,
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3.

4.

5.

6.

7.

d) realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to
zamówienie
będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego
podstawowego.
Kupujący przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i
uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły
być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia
Kupujący i Sprzedający nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane
okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Kupującego, jak i
Sprzedającego, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa
nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na
rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne
jest wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Kupującego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających
dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
e) konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały
wpływ na termin wykonania umowy,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Kupującego i Sprzedającego,
skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.
W sytuacjach opisanych w §9. pkt 5 , w zakresie przedłużenia terminu dostawy
wymaga pisemnego wniosku Sprzedającego wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do
umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Kupującego i
Sprzedającego.
Niezależnie od powyższego, Kupujący dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych
umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i
Sprzedającego ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Kupującego bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy
stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też
kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
§ 10.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I NIEPOROZUMIEŃ

1. Strony będą działały w kierunku polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów i
nieporozumień na drodze negocjacji. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia
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na drodze polubownej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby strony
pozywającej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
INNE POSTANOWIENIA
1. Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej.
3. Sprzedawca nie ma prawa do przekazania bez zgody Kupującego osobom trzecim
jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy.
4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kupującego i
Sprzedającego.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
- Załącznik Nr 1:
- Załącznik Nr 2:

Sprzedający

Kupujący
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