
Załącznik nr 2 do SIWZ 

Strona 1 z 3 
 

 Wzór Umowy   

 

zawarta w dniu …………………… r. w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy: 

 

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, 
adres: ul. 11 Listopada 7;   26-110 Skarżysko-Kamienna; NIP 663-000-22-74; Regon 290020845; wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,                        

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044466, którego aktualny 

wydruk z systemu Centralnej Ewidencji KRS z dnia ……………………………… r. stanowi załącznik Nr 1 do Umowy, 
o kapitale zakładowym 17 632 500,00 PLN,    
reprezentowaną przez: 
 

…………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………….. 
 

zwaną dalej Zamawiającym, a    
           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

zwaną dalej Sprzedawcą.  

§ 1  

 Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest: 

a) Sprzedaż oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej dla Spółek w grupie 

Celsium oraz udzielenie odpowiednich licencji na jego użytkowanie. 

b) Wdrożenie oprogramowania 

c) Opieka nad systemem 

 

 
§ 2  

Zakres przedmiotu Umowy 

1. W ramach przedmiotu umowy, Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a. Dostarczenia nośnika z oprogramowaniem. 

b. Dostarczenia odpowiednich licencji dla 3 stanowisk komputerowych – z możliwością rozszerzenia  

w późniejszym terminie o kolejne stanowiska (w razie potrzeby Zamawiającego). 

c. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi programu. 

d. Sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokładnej instrukcji obsługi programu. 

e. wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania. 

 

2. Sprzedawca oświadcza nadto, że program będący przedmiotem niniejszej umowy posiada funkcje: 

• obsługi kilku Spółek 

• generowania raportów, zestawień itp. 

• generowania plików .csv 

• wyszukiwania według określonych kryteriów, np.: data, wartość, słowo kluczowe 

• bazy kodów CN 
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§ 3 

Sprzedaż oprogramowania i udzielenie licencji 

1. Sprzedaż oprogramowania obejmuje dostarczenie nośnika z oprogramowaniem oraz dokumentacji użyt-

kownika. 

2. Poprzez zawarcie umowy Zamawiający nie nabywa majątkowych praw autorskich do programu kompute-

rowego w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, ale wyłącznie egzemplarz programu komputerowego 

z prawem do korzystania z niego. 

3. Licencja udzielona Zamawiającemu musi obejmować możliwość instalacji oprogramowania na 3 stanowi-

skach komputerowych – z możliwością rozszerzenia w późniejszym terminie o kolejne stanowiska (w razie 

potrzeby Zamawiającego) 

§ 4 

Usługa wsparcia technicznego 

1. Sprzedawca zapewnia Zamawiającemu bezterminową opiekę nad systemem obejmującą między innymi: 

a) Regularne wykonywanie aktualizacji do nowych wersji oprogramowania i udoskonaleń do wersji bieżą-

cych oprogramowania (otrzymanie nowych edycji oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek 

programistycznych) wraz z  licencją, bez dodatkowych opłat licencyjnych oraz uzyskuje prawo  do  za-

instalowania, uruchamiania, przechowywania i korzystania z aktualizacji oprogramowania 

b) Regularne wykonywanie aktualizacji oprogramowania ze względu na zmiany przepisów mających 

wpływ na prawidłowe działanie programu, np. zmiany w przepisach podatkowych, itp. Przy czym aktu-

alizacja taka odbędzie się w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty wejścia w życie zmian w prawie.  

2. Sprzedawca zapewnia Zamawiającemu asystę techniczną w zakresie problemów oraz zgłaszania błędów  

w działaniu programu. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia pomocy technicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00 – 15.00. 

4. Sprzedawca zapewnia reakcję serwisową na zgłoszenie problemu: w czasie max 3 dni, a w okresie składania 

deklaracji – natychmiastowo. 

5. W razie przekroczenia przez Sprzedawcę terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający upoważniony bę-

dzie do wykonania zastępczego danej usługi na koszt i ryzyko Sprzedawcy.  

6. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie opieki nad systemem z zachowaniem jedno-

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 5 

Termin realizacji 

Strony ustalają, że w zakresie § 1 lit. a i b umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 16 stycznia 2023 

roku. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawarł w cenie 

oferty, która została przyjęta jako wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu w zakresie § 1 lit. a i b Umowy ustala się   

w wysokości netto ……………………… PLN (słownie netto: ………………………………….) plus obowiązujący VAT. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za opiekę nad systemem płatne będzie z dołu, w wysokości 

……………………………. zł netto/miesiąc plus obowiązujący VAT. 
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4. Podstawą do wystawienia faktury VAT za usługi określone w § 1 lit. a i i b będzie protokół odbioru podpi-

sany przez Strony, stwierdzający wykonanie przez Sprzedającego wszystkich czynności o których mowa w 

§ 2 „Zakres przedmiotu Umowy” 

5. Należności Sprzedawcy określone w § 1 lit. a i b będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania 

wykonanych prac protokołem odbioru. 

6. Należności Sprzedawcy określone w § 1 lit. c płatne będą w terminie … dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej, wymagają 

zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.   

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy  

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy podlegają Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawia-

jącego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 
      

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


