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Muzeum  Górnictwa  Węglowego  w  Zabrzu  z  siedzibą  przy  ul.  Georgiusa  Agricoli  2,  41-800  Zabrze,

wpisanym  do  Rej.estru  lnstytucji  Kultury  Miasta  Zabrze  pod  numerem  RIK-12/13,  posiadającym  NIP:

6482768167,  REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

Dyrektora -Pana  Bartłomieja Szewczyk

zwanym  dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCĄ

została zawarta umowa  następującej treści:

§1

Przedmiotem   umowy  jest  dostarczenie  przez  Wykonawcę   na   rzecz  Zamawiającego  jednej  licencji

wieczystej   oprogramowania   służącego do  opracowywania  chmur punktów ze skanera  impulsowego

Trimble Tx8,  zgodnie z zapytaniem   ofertowym  z dnia  ........................  r. ,  które  stanowi załącznik nr 1  do

niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy.

§2

Ustala się termin wykonania  przedmiotu  umowy:

1.    Dostarczenie    oprogramowania    służącego    do    opracowywania    chmur    punktów    ze    skanera

impulsowego Trimble Txs w terminie do 30 dni od  podpisania  umowy.

§3

1.  Cenę za  wykonanie całości  prac określonych w §  1ust.1  umowy ustala się  na  kwotę:

(netto)......................

podatek VAT 23%  ......................

(brutto)...........-.........
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2. Cena ta obej.muje koszt dostawy oprogramowania wraz z instalacj.ą -integracj.ą

§4

1.   Odbiór   prac,   o   których   mowa   w   §   1   ust.   1   nastąpi   po   stwierdzeniu   przez   Zamawiającego

kompletności  i  poprawności  przekazanej.  licencji  i oprogramowania

2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie strony doręczy

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru .

§5

Rozliczenie finansowe  za  wykonanie  czynności  określonych  w  §  1  ust.1  nastąpi  na  podstawie faktury

sporządzonej-  przez  Wykonawcę,  po  podpisaniu  protokołu  odbioru,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  2,

potwierdzonych końcowym  protokołem  kontroli.

§6

1. W razie stwierdzenia w cząsie odbioru wad nie nadaj.ących się do usunięcia, a wady te uniemożliwiaj.ą

użytkowanie  przedmiotu   umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  Zamawiaj.ący  może  odstąpić  od

umowy w terminie  7  dni  lub  żądać wykonania  umowy  po  raz  drugi,  a  Wykonawca  naprawi  na  koszt

własny szkody poniesione przez Zamawiającego.

§7

1.   Wykonawca   zobowiązany  j.est  zapłacić  Zamawiającemu   karę   umowną  w  wysokości   15%  ceny

umownej  brutto określonej w § 4  ust.  1, w przypadku odstąpienia  przez Zamawiającego od   umowy z

powodu okoliczności, za  które odpowiada Wykonawca..

2. Wykonawca zobowiązany j.est zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

2.1.  0,2%  ceny  umownej.  brutto  określonej  w  §  4  ust.  1  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu

przedmiotu umowy

2.3.  0,5%  ceny  umownej  brutto  określonej  w  §  4  ust.  1  za  każdy dzień  opóźnienia  w  usunięciu  wad,

liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiaj.ącego na termin  usunięcia wad  .

3. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczaj.ącego wysokość kary umownej.

4.  W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może

odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W
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części  umowy.

§8

1. Zmiany niniejszej. umowy wymagają formy pisemnej. pod rygorem  nieważności.

2.  Zmiana  umowy  może  być  dokonana  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  których  nie  można  było

przewidzieć  w  chwili  zawarcia   umowy,   wystąpienia   siły  wyższej   lub  działania   osób  trzecich,   a   w

szczególności:

a) zmianie  uległy przepisy prawne istotne dla  realizacj.i przedmiotu  umowy;

b)    wystąpiły    zamówienia    dodatkowe    lub    zamienne    niezbędne    do    prawidłowego    wykonania

zamówienia dot. prac, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacj.i niemożliwej wcześniej

do przewidzenia,

c) zmianie  uległy stawki  podatku VAT.

§9

Należność,  za  dostarczoną  i  przekazaną  licencję  przyj.ętą  protokolarnie  bez  zastrzeżeń  płatna  będzie

przelewem  z  konta  Zamawiającego  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury

wystawionej zgodnie z § 6.

§10

Wykonawca  na dostarczoną i przekazaną licencj.ę udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonej. od

dnia  podpisania  protokołu odbioru   przedmiotu  umowy.

§11

1.     W sprawach nieuregulowanych niniej.szą umową maj.ą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Sporyjakie mogą wyniknąć przy realizacji umowy strony poddaj.ą pod  rozstrzygnięcie sądowi

właściwemu dla  siedziby Zamawiającego.

§12

Niniej.sza    umowa    sporządzona    jest    w    3-ech    j.ednobrzmiących    egzemplarzach    -    2    egz.    Dla

Zamawiaj.ącego,1 egz. dla Wykonawcy.
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