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Umowa licencyjna 
 
zawarta w dniu ………………… ………... w Kłobucku pomiędzy:   
 

1)  
GMINĄ KŁOBUCK, 42-100 KŁOBUCK, UL. 11 LISTOPADA 6 
NIP 574-20-55-306 
reprezentowaną przez: Pana Jerzego Zakrzewskiego–Burmistrza Kłobucka 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
…………………………………… 
z siedzibą ………………., przy ulicy …………………………. o numerach 
identyfikacyjnych  
NIP:…………………. oraz REGON ………………….,  
reprezentowaną przez …………………………………… 

zwaną dalej „ Sprzedawcą” 

o następującej treści: 
§ 1. 

  
Przedmiotem umowy jest: dostawa licencjonowanego oprogramowania 
antywirusowego ………………………… –   licencja na 65 stanowisk.  

 

§ 2. 

Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane oprogramowanie nie posiada wad 
fizycznych i prawnych. 

§ 3. 

Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane oprogramowanie objęte jest licencją 
12 miesięczną. 

§ 4. 

Dostarczenie oprogramowania antywirusowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania umowy, na koszt Sprzedawcy, 

§ 5. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia oprogramowania, 
wyszczególnionego w § 1 umowy, do siedziby Zamawiającego. Wraz z 
oprogramowaniem stanowiącym przedmiot umowy wydane zostaną 
Zamawiającemu m.in.: licencje zakupionego oprogramowania. 

2. O przygotowaniu oprogramowania do przekazania Sprzedawca zawiadomi 
Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy zostanie dostarczony 
w oryginalnych opakowaniach. 
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4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnego protokółu odbioru 
sporządzonego pomiędzy stronami umowy stanowiącego załącznik nr 1 do 
umowy. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający będzie zgłaszał wady oprogramowania na numer telefoniczny 
lub e-mail-em na konto Sprzedawcy. 

2. W przypadku awarii lub problemów konfiguracyjnych, Sprzedawca  zapewnia 
bezpłatną, całodobową pomoc telefoniczną pod numerem lub e-mailem                
udzielaną przez wykwalifikowanych pracowników Sprzedawcy. 

 
§ 7 

 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający  zapłaci Sprzedawcy 
wynagrodzenie brutto w wysokości …………………. (słownie: 
……………………) płatne przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 14 
dni od daty otrzymania faktury  

 

§8. 

 

1. W razie zwłoki w dostarczeniu oprogramowania wyszczególnionego w §1 
umowy, Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości 
brutto umowy za  każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewywiązywania się z umowy przez Sprzedawcę, zapłaci 
on karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy, za każdy taki 
przypadek. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 20% wartości umowy. 

4. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 9. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 

§ 10. 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy należy 
do sądu właściwego wg miejsca siedziby Zamawiającego. 
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§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Sprzedawcy, a dwa dla Zamawiającego. 

 

        ZAMAWIAJĄCY     SPRZEDAWCA 
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 Załącznik nr 1 do umowy  

nr ………...................................z dnia .... 

............................................ r. 

zawartej pomiędzy Gminą Kłobuck, a  

…………………. 

 

 

 

 

Protokół akceptacji dostawy - odbioru 

 

W dniu ......................................... firma ………………… dokonała dostawy i 

instalacji oprogramowania  opisanego w § 1 umowy nr ………........................ z 

dnia …................ r. 

 

Stwierdza się, że zamówione oprogramowanie dostarczone zostało w komplecie, 

bez widocznych uszkodzeń fizycznych. 

 

Inne uwagi : 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

 

 

Czytelny podpis oraz pieczęć  Czytelny podpis oraz pieczęć 

Zamawiającego (lub osoby upoważnionej) Sprzedawcy (lub osoby upoważnionej) 


