UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA*
zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy:
PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu pod numerem KRS
0000310747, o kapitale zakładowym w wysokości 8.950.000,00 zł, NIP: 781 18 24 709, REGON:
300883473, reprezentowaną przez:
1. Prezesa Zarządu - Ewę Voelkel-Krokowicz,
zwaną w dalszej części umowy „Odbiorcą”,
a
[_]
zwanym dalej „Dostawcą”.
Zważywszy, że:
(A) Odbiorca jest beneficjentem projektu „Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom etap II”, którego strategicznym celem jest wdrażanie innowacyjnych produktów i usług dla
domu, mieszkań i wnętrz, konkurencyjnych na globalnym rynku,
(B) Dostawca zajmuje się profesjonalnie dostawę sprzętu komputerowego/oprogramowania*
Odbiorca i Dostawca, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”,
zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, następującej treści:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad wykonania oraz dostawy przez Dostawcę na
rzecz Odbiorcy sprzętu komputerowego/oprogramowania*, zwanych w dalszej części niniejszej
umowy “Przedmiotem Umowy”.
Przedmiot Umowy zostanie dostarczony zgodnie ze specyfikacją, zwaną w dalszej części Umowy
„Specyfikacją”, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Dostawcy z dnia [_],
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
Dostawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją, która jest dla niego zrozumiała i nie wnosi
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Nadto Dostawca oświadcza, że Specyfikacja została
wykonana prawidłowo ze względu na cel jakiemu ma służyć.
Dostawca oświadcza ponadto, że posiada niezbędne kwalifikacje i możliwości techniczne do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze Specyfikacją oraz Ofertą.

§2
HARMONOGRAM I WARUNKI DOSTAWY
1. Wszelkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu Umowy zostaną wykonane przez Dostawcę
najpóźniej do dnia 30.11.2012 roku.
2. Dostawcę obciąża obowiązek ubezpieczenia Przedmiotu Umowy na czas transportu.
3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Odbiorcy przy ul.
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu.
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§3
WYNAGRODZENIE
Z tytułu należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy, Dostawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości [_] (słownie: [_]) netto, wraz z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w
sporządzenia faktury, zwane dalej „Wynagrodzeniem”.
Na Wynagrodzenie składają się następujące elementy:
wartość Przedmiotu Umowy,
a)
b)
dostawę Przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy,
koszty związane z ubezpieczeniem Przedmiotu Umowy na czas transportu,
c)
d)
koszty pełnej dokumentacji technicznej Przedmiotu Umowy.
Podstawą do wypłaty Wynagrodzenia będzie prawidłowo sporządzona faktura VAT wraz z
protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
Cena zostanie zapłacona przez Odbiorcę na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze
VAT w terminie [_] dni od dnia doręczenia Dostawcy prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z
protokołem odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
§4
ODBIÓR
Każdorazowa dostawa Przedmiotu Umowy będzie uprzednio uzgodniona z Odbiorcą (termin) oraz
potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
Przedmiot Umowy (dotyczy oprogramowania) zostanie dostarczony w formie [_] w [_]
egzemplarzach.
Wraz z Przedmiotem Umowy Dostawca dostarczy Odbiorcy certyfikaty, aprobaty techniczne,
instrukcje użytkowania Przedmiotu Umowy oraz inne przewidziane prawem dokumenty,
sporządzone w języku polskim, zgodne z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa.
Obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1
powyżej, nie zawierający żadnych uwag ani zastrzeżeń, będzie potwierdzeniem prawidłowej
realizacji Umowy.

5. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną ujawnione wady lub
braki Dostawca usunie je na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po usunięciu wad
przez Dostawcę Strony przystąpią po raz kolejny do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
6. Z chwilą dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, bez uwag ani zastrzeżeń, na Odbiorcę
przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.
§5
RĘKOJMIA
1. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne Przedmiotu
Umowy będzie wynosił [_] lat, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego
Urządzeń, nie zawierającego uwag ani zastrzeżeń.
2. Dostawca oświadcza, iż przedmiot dostawy będzie wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz
osób trzecich.
3. W przypadku gdy przedmiot Umowy okaże się niekompletny lub wadliwy Odbiorca zobowiązuje się
usunąć wady przedmiotu Umowy w terminie [_] od dnia zawiadomienia przez Odbiorcę o wadzie.
§6
KARY UMOWNE I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej z tytułu:
a) opóźnienia w dostawie któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2%
Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy lub jego części, w wysokości 0,1%
Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia;
c) odstąpienia Odbiorcy od Umowy zgodnie z postanowieniami ustępu 3 poniżej, w wysokości
10% Wynagrodzenia.
2. Kary umowne wskazane w ust. 1 powyżej stosowane są oddzielnie.
3. Niezależnie od obowiązku zapłaty przez Dostawcę kary umownej, w przypadku opóźnienia w
dostawie Przedmiotu Umowy, Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Odbiorca zachowuje roszczenie o zapłatę kary
umownej z tytułu opóźnienia za okres liczony do dnia odstąpienia od umowy.
4. Zapłata przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy kar umownych wskazanych w Umowie nie wyłącza
możliwości dochodzenia przez Odbiorcę od Dostawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§7
POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązują się do zachowania bezwzględnej tajemnicy w zakresie wszelkich informacji
uzyskanych w wyniku współpracy wynikającej z Umowy.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy opisany w ust. 1 powyżej, trwa również po rozwiązaniu Umowy,
niezależnie od tego jakie będą rezultaty jej wykonania oraz jak w przyszłości ułożą się stosunki
między Stronami.
3. Ujawnienie informacji może nastąpić tylko za pisemną zgodą drugiej Strony lub na żądanie
właściwych organów państwowych.
§8
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Dostawca zobowiązuje się do współdziałania z Odbiorcą przy wykonywaniu Umowy, w
szczególności do przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów oraz do polubownego
załatwiania ewentualnych problemów, które mogą się pojawić przy realizacji Umowy.
2. Dostawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu wszelkich czynności wchodzących w
zakres przedmiotu Umowy należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, ocenianej z
uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Dostawcy i standardów ogólnie przyjętych w
obrocie profesjonalnym.
3. Strony nie ponoszą wobec siebie nawzajem żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie obowiązków umownych wynikające z działania „siły wyższej”. Przez siłę
wyższą dla potrzeb niniejszej umowy uznaje się każde wydarzenie lub zjawisko o charakterze
faktycznym, które mimo dołożenia wszelkich rozsądnych wysiłków pozostaje poza kontrolą Stron, a
ze względu na swój charakter może wpłynąć na wykonanie lub sposób wykonania przez Strony
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
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§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zapłata jakichkolwiek należności Odbiorcy przez Dostawcę w drodze potrącenia jest wyłączona.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za naruszające przepisy
obowiązującego prawa lub innych mających zastosowanie i wiążących regulacji, postanowienie
takie zostanie usunięte z Umowy, która w pozostałej części będzie w dalszym ciągu w pełni
wiążąca dla Stron, a postanowienie usunięte będzie uważane za nigdy w Umowie nie
zamieszczone. Niezależnie od powyższego, Strony zobowiązują się w każdym takim przypadku
negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia usuniętego postanowienia innym alternatywnym

zapisem satysfakcjonującym dla obu Stron.
5. Strony zobowiązują się dążyć do rozwiązywania w drodze porozumienia wszelkich sporów
mogących powstać w związku z Umową. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory Strony
poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego polskiego sądu powszechnego w Poznaniu.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja,
2. Załącznik nr 2 – oferta Dostawcy z dnia [_],
ODBIORCA
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