WZOR
UMOWA NR
zawarta w dniu

2020 r. w Myszkowie pomi?dzy:

Gminq Myszkow z siedzihq w Myszkowie, ul. Kosciuszki 26,
reprezentowana^ przez:
Burmistrza Miasta - Pana Wlodzimicrza Zaka
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,
a

reprezentowan^ przez

zwanq dalej w tresci umowy Wykonawca.

§1
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje si? przedhizenia licencji na kolejne 24
miesiace na oprogramowanie antywirusowe dla Urz?du Miasta w Myszkowie. Ilosci zgodne
ze szczegolowym opisem zamowienia i ofertq Wykonawcy stanowiaca^ zal^cznik do umowy.

§2
1. Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie : 14 dm od dnia podpisania umowy
2. Za termin realizacji zamowienia uwaza si? dzien dostarczenia certyfikatu przedhizenia
licencji na 24 miesiace.
§3
1. Kwota wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi netto:
zlotych:
), brutto:
(slownie zlotych:

(slownie
).

2. Podstawa^ wystawienia faktury b?dzie wykonanie przedmiotu zamowienia.
3. Wynagrodzenie b?dzie platne przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu
przez Wykonawc? przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiaj^cego.
4. W przypadku wystawienia przez Wykonawc? faktury niezgodnej z przedmiotem umowy
lub zawieraj^cej nieprawidlowe kwoty do obciazenia rachunku Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury korygujacej, a termin do zaptaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty dor^czenia Zamawiajacemu faktury korygujacej.
5. Wierzytelnosci wynikaj^ce z niniejszej Umowy nie moga^ bye przedmiotem cesji bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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6. Strony postanawiaja przy tym, ze wynagrodzenie Wykonawcy b^dzie uznane przez strony
za nalezycie uiszczone w dniu obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

§4

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczony przedmiot umowy
posiada wady, Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawcy wraz z
zadaniem ich usuni^cia.
2. Po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt 2 , jezeli Wykonawca nie usunal
wskazanych przez Zamawiajacego wad (w tym odmowil ich usuni^cia) lub dokonal
ich usuniecia nienalezycie Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia wykonania
usuni^cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od
uprawnien przewidzianych w § 6 niniejszej umowy.

§5
1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kary umowne :
a) w wysokosci 0,3 % wartosci brutto o ktorej mowa w § 4 pktl za kazdy rozpocz^ty
dzien opoznienia w wykonaniu zamowienia, po terminie okreslonym w § 2 ;
b) w wysokosci 0,3 % wartosci brutto o ktorej mowa w § 4 pktl za kazdy rozpocz^ty
dzien opoznienia w usuni^ciu wad lub opoznienia wymiany towaru na wolny od wad ;
c) w wysokosci 10 % wartosci brutto, o ktorej mowa w § 4 pktl , z tytulu
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy wady przedmiotu umowy okaza si? niemozliwe do usuniecia,
Zamawiaj^cemu przysluguje roszczenie o zwrot calosci wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 pkt. 1.
3. Kara umowna powinna zostac zaplacona w terminie 7 dni od daty wyst^pienia z zadaniem
zaplaty.
4. Zaplacenie lub potracenie kary za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawc?, w tym niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
wykonania przedmiotu umowy.
5. Kwot? kar umownych Zamawiajacy moze potr^cic z faktury wystawionej przez
Wykonawc?.
6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie szkod? przewyzszajac^ wysokosc zastrzezonych
z tego tytuhi kar umownych, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupemiajacego na zasadach ogolnych.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja forrny pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,
§8

Wlasciwym do rozpatrzenia sporow wyniklych na tie realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§9
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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