Oznaczenie sprawy: KS.272.283.2014

Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ............................. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145
Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta
Gminy Pilchowice Joannę Kołoczek-Wybierek lub (w imieniu którego działa):
......................................................................................................
a .......................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................
wpisanym do rejestru ...............................zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu
i na rzecz którego działają:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta
umowa następującej treści :
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres dostaw, polegających
na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 35 gospodarstw
domowych w Gminie Pilchowice w ramach projektu "Z komputerem na TY przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot Umowy jest również szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, która wraz
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi
z bieżącej produkcji, odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty
oraz spełnia wymagania dotyczące przedmiotu dostawy.
5. Sprzęt techniczny będzie wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce
i w Unii Europejskiej, będzie spełniać normy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej,
oraz będzie oznaczony znakiem CE potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

Termin realizacji
§2
Termin
dostawy
przedmiotu
umowy
Strony
………………….. dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

ustalają

na:

Obowiązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zainstalować przedmiot zamówienia
na własny koszt i ryzyko w Gminy Pilchowice, w miejscach określonych w załączniku nr 1
do umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności zapewnić dostawę, rozładunek,
wniesienie oraz instalację dostarczanego przedmiotu umowy do budynku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczenia z należytą starannością,
przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji, a nadto
do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
przedmiotu umowy, na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, powstałe w związku
z wykonywaniem umowy.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego
przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p.poż.
Warunki odbioru przedmiotu zamówienia
§4
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do umowy, na podstawie protokołów odbioru, o których mowa w tym paragrafie.
2. Odbiór sprzętu i oprogramowania zostanie dokonany w dwóch etapach: w dniu dostawy
Zamawiający dokona wyłącznie odbioru ilościowego. Odbiór techniczny, którego celem
będzie w szczególności sprawdzenie zgodności parametrów technicznych sprzętu oraz
oprogramowania zgodnie z zamówieniem, będzie dokonany w ciągu 7 dni roboczych
od daty jego otrzymania, jak również do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy
o dostrzeżonych wadach.
3. Odbiory sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia dokonywane
będą odrębnie w każdej lokalizacji dostawy wskazanej w załączniku nr 1 do umowy.
4. W przypadku stwierdzenia w terminie wskazanym w ust. 2 wad w dostarczonym
przedmiocie umowy, jak również niezgodności dostawy z przedmiotem umowy, o którym
mowa w § 1, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych, dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych, takiej samej ilości rzeczy wolnych
od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
5. Podpisanie przez Zamawiającego w danej lokalizacji dostawy, o której mowa w załączniku
nr 1 do umowy, obustronnych protokołów odbioru ilościowego i technicznego uważa się
za potwierdzenie odbioru części dostawy przez Zamawiającego.
6. Podpisanie przez Zamawiającego obustronnych protokołów odbioru ilościowego
i technicznego we wszystkich lokalizacjach dostawy, o których mowa w załączniku nr 1
do umowy, uważa się za potwierdzenie odbioru dostawy przez Zamawiającego.
7. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisanie wszystkich
protokołów odbioru ilościowego i technicznego z wszystkich lokalizacji dostawy przez
Zamawiającego.

8. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu karty gwarancyjne oraz wszelkie
instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, konieczne do korzystania ze sprzętu,
sporządzone w języku polskim.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację
przedmiotu umowy wynosi : ……………….…..zł brutto [słownie : ………………………..….
zł] zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie
zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie
z ceną brutto podaną w ofercie.
3. Płatność faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: .............................................................. nr
rachunku: ............................................................... , NIP : ...................................
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Za dzień płatności uznaje się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego.
5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
rozliczeniowych tj.
a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiającego,
b) podpisanych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołów odbioru ilościowego
i technicznego.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin wskazany
w ust. 3 będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
7. Fakturę należy wystawić na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, NIP
9691606890.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej
umowy.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że
prawidłowo podano termin określony w umowie.
Odstąpienie od umowy
§6
Oprócz przypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych,
b) wszczęcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30
dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,
c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o tym fakcie,
d) gdy Wykonawca nie dostarczył w umówionym terminie przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
realizacji przedmiotu umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Gwarancja i rękojmia
§7
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 jest
dobrej jakości oraz udziela na produkty gwarancji zgodnie z warunkami zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), z zastrzeżeniem zdania
drugiego. W sprawach dotyczących gwarancji, a nie uregulowanych w załączniku nr 1,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą miały zapisy § 7 ust. 1 umowy:
a) Ujawnione w okresie gwarancji wady elementów przedmiotu umowy będą bezpłatnie
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych
licząc od zgłoszenia usterki (lub w terminie wynikającym z warunków gwarancji
ujętych w załączniku nr 1 do umowy).
b) Wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie lub telefonicznie lub
faksem lub e-mailem pod numer telefonu, faksu i adres podane przez Wykonawcę.
c) Usługi serwisowe świadczone będą w miejscu instalacji sprzętu lub sprzęt będzie
zabierany na koszt Wykonawcy.
d) W przypadku gdy przewidywany czas naprawy elementów przedmiotu umowy będzie
dłuższy niż 7 dni, następnego dnia Wykonawca dostarczy na własny koszt produkt
zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych).
e) Wszystkie koszty naprawy elementów przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty części
wysyłki elementu przedmiotu umowy do serwisu, dojazdy serwisantów oraz koszty
dostawy produktu zastępczego obciążają Wykonawcę.
f) Wykonawca jest zobowiązany dokonywać napraw wyłącznie z zastosowaniem części
nowych i nieużywanych.
g) Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności
wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym
przedmiocie umowy.
h) Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej,
z zastrzeżeniem lit. j).
i) Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany towaru
na wolny od wad w przypadku, gdy trzykrotna naprawa towaru nie spowoduje jego
poprawnej pracy. Wymiany sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet
gdyby jego cena uległa zmianie.
j) W razie wymiany towaru na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia towaru.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi wykonuje Zamawiający.
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych
elementach przedmiotu umowy, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy – 60 miesięcy, licząc od daty odbioru
końcowego.
Kary i odszkodowania
§8
Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewywiązania się z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 50.000,00 zł, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 2.000,00 w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 2 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) 2.000,00 zł, jeżeli dostarczony przedmiot umowy miał wady – za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad zamiast
wadliwego powyżej terminu określonego w § 4 ust. 4.
d) 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naprawy, o którym mowa w § 7
ust. 1 lit. a.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony mają prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają
ich szkód.
3. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Postanowienia szczegółowe
§9
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się:
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... .
2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... .
§ 11
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egzemplarz
dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 14
Integralną część umowy stanowią załączniki nr:
1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (wraz ze wskazaniem miejsca dostawy)
2. załącznik nr 2 – formularz cenowy,
3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4. oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

