Załącznik nr 8.2.
WZÓR UMOWY
Niniejsza umowa została zawarta w Strawczynie w dniu … 2013r.
pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
reprezentowanym przez:
Dyrektora zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą
zwaną dalej WYKONAWCĄ
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana w dniu … roku w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r., poz.
907 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
czynności polegających na dostawie:
- urządzeń do pracy z dziennikiem elektronicznym (35 szt. tabletów)
- dostawie 1 szt. drukarki atramentowej kolorowej,
- dostawie 3 szt. laptopów z oprogramowaniem MS Office
- zakupie bezprzewodowego systemu do testów – zestaw 32 pilotów,
- rozruchu technologiczny i wykonanie prób,
- wykonywaniu serwisu gwarancyjnego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do umowy.
1.
2.
3.
1.
2.

§2
Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe przedmiotu umowy są zgodne ze
złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/271/5/2013.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego
oprogramowania oraz oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych sprzętach.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej umowy jest upoważniony
do korzystania z dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania.
§3
Sprzęt i oprogramowanie winny być dostarczone do siedziby projektu w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, instalacją, rozruchem,
wykonaniem prób, do czasu podpisania protokołu odbioru.
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§4
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wady jakościowych, Wykonawca wymieni wadliwy
sprzęt na nowy, wolny od wad lub usunie wady w drodze naprawy, w zależności od wyboru
Zamawiającego, w terminie nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Wykonawca uzupełni braki w terminie nie
dłuższym niż 2 dni robocze.
§5
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z
zamawiającym następujących dokumentów:
1) przykładowo wypełniony protokół odbioru
2) pełny wykaz sprzętu, oprogramowania i związanej z nim dokumentacji;
3) informacji dotyczącej sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oraz
sposobu zgłaszania awarii wraz ze zbiorową kartą gwarancyjną.
2. Po uzgodnieniu ww. dokumentów staną się one Załącznikami odpowiednio nr 2, 3, 4 do umowy.
GWARANCJA
§6
1. Wykonawca na przedmiot umowy udzieli gwarancji jakości minimum na:
• Tablety – co najmniej …
• Laptopy – co najmniej …
• Drukarka – co najmniej ……
• Piloty – co najmniej …….
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji gwarancyjnych napraw serwisowych. Wszelkie koszty
związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie
czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego
prawidłowego funkcjonowania. W szczególności zobowiązany jest do przeprowadzania
bezpłatnych przeglądów serwisowych sprzętu w terminach wskazanych przez
producenta.
§7
W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy lub innym
miejscu wskazanym przez Wykonawcę, ryzyko utraty sprzętu lub jego uszkodzenia ponosi
Wykonawca do czasu ponownego dostarczenia.
§8
1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do usunięcia wad jakościowych przedmiotu
zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia.
2. Zgłoszenie awarii zostanie dokonane telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone faksem nr
telefonu …., nr faksu ….
3. Usunięcie wad w ramach gwarancji nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca
nie będzie w stanie usunąć usterek ww. terminie, zobowiązany jest do czasu usunięcia wad,
dostarczyć sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach i kompatybilny z zamontowanym
zestawem, zapewniającym prawidłową pracą systemu w ciągu trzech dni roboczych od powzięcia
informacji o niemożliwości dotrzymania terminu naprawy.
4. Poprzez podjęcie naprawy rozumie się podjęcie działań zmierzających do ustalenia przyczyny
awarii, sposobu jej usunięcia, zgromadzenia części lub urządzeń koniecznych do dokonania
naprawy, itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie podjęcia
naprawy.
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§9
Zamawiający, w okresie gwarancji, zastrzega sobie prawo żądania wymiany na nowy, gdy po 3
naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej samej czy różnych wad – ww.
sprzęt nadal będzie wykazywał wady. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany sprzętu w
terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
§ 10
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania reklamacji i żądania wymiany
sprzętu jest Kierownik Projektu, Szkolni Liderzy Projektu.
§ 11
Załącznikiem Nr 6 do umowy jest wykaz certyfikowanych przez producenta punktów serwisowych w
Polsce w zakresie naprawy:
- dostarczonych tabletów
- dostarczonych laptopów
- dostarczonej drukarki
- dostarczonych pilotów
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 12
Niniejsza umowa zostanie wykonana w terminie 7 dni od dnia podpisania.
1.
2.

§ 13
Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin podpisania przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru
Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 14
1. Za wykonanie umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
brutto: …………. Zł. (słownie: ……. ). Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawienie przez Wykonawcę faktury po
protokolarnym odbiorze.
§ 15
1. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 16
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do napraw
gwarancyjnych i usunięcia wad.
KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
§ 17
1. W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy.
2. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,25 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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3.

Za zwłokę w podjęciu czynności naprawy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
4. Za opóźnienie w realizacji zgłoszonej naprawy Wykonawca zapłaci kary umowne w
wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1, umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 Pzp.
§ 18
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, o ile wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych lub,
jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez
Zamawiającego i osoby trzecie spowodowane istnieniem wad ukrytych urządzeń, materiałów lub
szkody wyrządzone w czasie wykonywania instalacji i jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń
na własny koszt.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający
jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt
Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
INNE POSTANOWIENIA
§ 19
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia … . i że zostanie ono
przedłużone na warunkach nie gorszych i wartości nie mniejszej niż wymagana przez
zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu, w którym upływa termin obowiązywania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przekaże zamawiającemu nowy
dokument ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
§ 20
Do kontaktów strony wyznaczyły przedstawicieli:
1) Zamawiający –
2) Wykonawca –

1.

§ 21
Stosownie do art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) strony wyrażają zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy.
Zmiany umowy
§ 22
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku
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2.

3.

4.

niedostępności na termin realizacji dostaw sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, na skutek
okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez wykonawcę, tj. wycofania z rynku
zaoferowanych produktów lub wprowadzenia zmian technologicznych zaoferowanych produktów.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w takim przypadku, że oferowany produkt
posiada parametry tożsame lub lepsze od tych przedstawionych w ofercie, poprzez przedłożenie
dokumentów potwierdzonych przez producenta lub upoważnionego przez producenta
dystrybutora.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku zmian
w harmonogramie realizacji projektu mających wpływ na zmianę terminu określonego w § 12.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie dostosować termin wykonania zamówienia
do terminu określonego przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz załączników mogą nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej.
§ 23
Spory wynikające i związane z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a gdy te nie przyniosą rezultatu poddają je
pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego w Kielcach.
§ 24
Umowa niniejsza składa się z umowy i załączników.
§ 25
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla
Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego)

Zamawiający:

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 -

Wykonawca:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przykładowo wypełniony protokół odbioru
Pełny wykaz sprzętu, oprogramowania i związanej z nim dokumentacji.
Informacja dotycząca sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych
oraz sposobu zgłaszania awarii wraz ze zbiorową kartą gwarancyjną.
Wykaz certyfikowanych przez producenta punktów serwisowych w Polsce w
zakresie naprawy:
- dostarczonych tabletów
- dostarczonych komputerów
- dostarczonej drukarki
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Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO
Dostawy 20 szt. tabletów*; 4 szt. komputerów* wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w siedzibie
zamawiającego oraz innego sprzętu
Miejsce
dokonania
odbioru .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Data dokonania odbioru
................................................................................................................................
Ze strony Wykonawcy
..............................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru )
Ze strony Zamawiającego
..............................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby upoważnionej )
Komisja w składzie
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
Przedmiotem odbioru dostawy w ramach umowy nr ..................... z dnia ..........................

jest:

DOSTAWA DO ................................................................................................
Lp.

Nazwa przedmiotu dostawy z oznaczeniem

Ilość (szt.)

Uwagi

1.
2.
3.
Sprzęt został zamontowany (zgodnie z wymogami określonymi w siwz), uruchomiony i jest
technicznie sprawny. Zainstalowane programy funkcjonują prawidłowo.
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Wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanego sprzętu
(słownie:.....................................................................................)

wynosi .....................................zł

Zamawiający oświadcza, że w dniu ....................... odebrał od Wykonawcy sprzęt wskazany w tabeli.
Specyfikację sprzętu zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Zamawiającego:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................

Wykonawca
............................................

•
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