Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3/2015 Wzór umowy

Umowa nr …………..
W dniu …………….. w Kołobrzegu pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kołobrzegu, zwaną dalej
Zamawiającym, posługującym się Numerem Identyfikacji Podatkowej: 671 020 03 03, reprezentowanym
przez:
1. Halinę Filip – dyrektor,
2. Sylwię Hrycenko, główny księgowy
a firmą:
……………………………………..
……………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez ……………………….,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na „Dostawa sprzętu
komputerowego i audiowizualnego, oprogramowania i innego sprzętu” zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………
2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego
i audiowizualnego, oprogramowania i innego sprzętu komputerowego określonego w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
ofertą, obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz że dysponuje
stosownym zapleczem technicznym koniecznym do wykonania umowy.
6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu
internetowego,
b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub
usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie,
c) przekazania Zamawiającemu bezterminowych licencji na zainstalowane oprogramowanie
użytkowe oraz szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej jednostki dostarczonego
sprzętu (Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie
z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy
do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw),
d) poinformowania Zamawiającego minimum jednego dnia przed dostawą o dacie i godzinie dostawy
oraz osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe),
e) dostarczenia urządzeń i akcesoriów, określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
fabrycznie nowych, nieużywanych, bez wad i uszkodzeń, posiadających wszystkie wymagane prawem
polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniających wszystkie wymagania i normy opisane
w zapytaniu ofertowym.
§2
Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 21 sierpnia 2015 r.
§3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyrażą się kwotą
brutto: …………………….(słownie: ………………………………..). Kwota zawiera podatek VAT.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak podatki, cła naliczone
według aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją
umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę umowną brutto, wymienioną w ust. 1, po protokolarnym
odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od momentu doręczenia poprawnie wystawionej
faktury VAT przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
7. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za
nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w przekazanych elementach wyposażenia, jak również
sposobu ich montażu, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru i prześle Wykonawcy reklamację.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć pisemnie na reklamację w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania.
Brak odpowiedzi w określonym terminie oznacza przyjęcie reklamacji.
9. Przyjęcie reklamacji oznacza pisemną akceptację wszystkich wyszczególnionych w niej uwag
wniesionych przez Zamawiającego i w oparciu o nie usunięcie wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
10. Nieprzyjęcie reklamacji lub nieusunięcie wad w terminie wiąże się z prawem odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy (bez względu na rodzaj wad, nawet jeżeli wady są wynikiem okoliczności, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności).
11. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy, w przypadku nieprzyjęcia reklamacji lub
nieusunięcia wad w terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobom trzecim. Strony ustalają,
że w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia tych wad. Faktura
wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§4
Kary umowne
1. Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne w następujących
przypadkach:
a) z tytułu niewykonania przedmiotu umowy, z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje
20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 Zamawiającemu
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
c) za przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej wskazanego w §6 ust. 2 Zamawiającemu
przysługuje 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
d) za nienależyte wykonanie umowy Zamawiającemu przysługuje 10% wynagrodzenia, o którym
mowa w §3 ust. 1 za każde uchybienie. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć
naruszenie postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności ograniczenie zakresu rzeczowego
lub jego samodzielną zmianę przez Wykonawcę.
2. Naliczane kary umowne mają charakter zaliczany, tj. podlegają potraceniu z kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany on jest zapłacić karę umowną w terminie
7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tego
odszkodowania za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z umowy.
5. Na potrącenie kar z faktury Wykonawca wyraża zgodę.
§5
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w §2, bez wyznaczenia dodatkowego
terminu,
b) Wykonawca nie wymieni elementów wyposażenia wadliwych na wolne od wad w terminie
wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia wad,
c) jakość dostarczonych elementów wyposażenia budzi zastrzeżenia Zamawiającego.
2. Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 dni od zaistnienia przyczyny
odstąpienia. Odstąpienie wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.
§6
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wszystkie dostarczone i zamontowane w ramach niniejszej
umowy elementy wyposażenia na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej, każdego z elementów
wyposażenia w miejscu jego instalacji, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu w ciągu 24 godzin
od momentu zgłoszenia awarii. W razie braku możliwości dotrzymania ww. terminu naprawy
gwarancyjnej Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, jednakże
w takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej na następny dzień roboczy)
dostarczyć Zamawiającemu, na czas naprawy gwarancyjnej, sprzęt o parametrach technicznych nie
gorszych, niż element wyposażenia podlegający naprawie. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być
dłuższy niż 14 dni roboczych.
3. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną oraz obsługą zgłoszenia, w tym koszty transportu
oraz dojazdu ekipy serwisowej, ponosi Wykonawca.
4. Jeżeli w okresie gwarancji użytkowany element wyposażenia będzie wymagał w ramach naprawy
wymiany części to gwarancja na wymienioną część nie może być krótsza niż okres gwarancji na cały
sprzęt (tzn. jeżeli do końca okresu gwarancyjnego na cały sprzęt pozostało x miesięcy to gwarancja na
wymienioną w nim część nie może być krótsza niż x miesięcy).
5. Za jakość dostarczonych elementów wyposażenia oraz sposobu ich montażu odpowiada Wykonawca.
6. W przypadku gdy w okresie trwania gwarancji w dostarczonym sprzęcie:
a) zostanie wykryta wada fabryczna, której nie można usunąć,
b) dokonano trzech istotnych napraw,1
c) czas oczekiwania na naprawę sprzętu przekroczy 30 dni,2

1

poprzez istotną naprawę Zamawiający rozumie dokonanie wymiany lub naprawę np. płyty głównej lub innego istotnego
elementu sprzętu
2
zapis ten nie wpływa na kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia realizacji

Zamawiającemu przysługuje prawo do wymianu użytkowanego elementu wyposażenia (sprzętu) na
nowy.
7. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy, o którym mowa
w ust. 2 lub nie dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający będzie naliczał
karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wartości elementu wyposażenia objętego
naprawą, maksymalnie do 10% wartości tego elementu.
8. Zamawiający i Wykonawca rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy, w ten sposób, że termin rękojmi wydłużony zostaje do 3 lat od daty podpisania
protokołu odbioru.
9. W przypadku wymiany elementu wyposażenia (sprzętu) na nowy, wolny od wad, okres gwarancji
biegnie na nowo od daty zobowiązań gwarancyjnych
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany (istotne i nieistotne) niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla
Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

