Załącznik nr 3 - wzór umowy

UMOWA nr III G 3021/…./2015
zawarta w dniu …………………………… 2015 r. w Siedlcach pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, NIP 821-10-45-759
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………….
a
……………………………………………………………………………………………………,
NIP ………………………., zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego do Prokuratury Okręgowej
w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97, w ilości i o parametrach technicznych wymienionych
szczegółowo w ofercie i opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do zaproszenia
do złożenia oferty t.j.:
1.1.

stacje robocze

1.2.

monitory

2.1.

drukarki

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, na
własny koszt i ryzyko,
b) rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac z należytą starannością.
Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość dostawy. Za szkody wynikłe w czasie
transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca

dostarczy

sprzęt

fabrycznie

nowy

w

opakowaniach

fabrycznych

wraz

z przynależnym okablowaniem, osprzętem, kartami gwarancyjnymi i instrukcjami w języku
polskim.
5. Dostawa określonego w umowie sprzętu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu
10 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ............................ 2015 r.
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub telefonicznie o terminie dostawy, nie
później niż na 2 dni przed planowaną dostawą.
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7. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez
Zamawiającego i Wykonawcę w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.
8. Zamawiający może nie przyjąć dostawy w przypadku niespełniania minimalnych parametrów
technicznych lub braków ilościowych.
§2
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres wyszczególniony w opisie
przedmiotu zamówienia, t.j.:
1.1.

stacja robocza - 36 miesięcy,

1.2.

monitor – 36 miesięcy

2.1.

drukarka – 36 miesięcy

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.
3. Koszty dojazdu i/lub przesyłki do/ z serwisu, pokrywa Wykonawca.
4. Zgłoszenie awarii może nastąpić drogą telefoniczną, faksem lub pocztą elektroniczną.
Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku), w godzinach pracy ( 8:00 – 16:00).
5. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zgłoszenie awarii w dniach roboczych po godzinach
urzędowania.
6. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub sprzęt był naprawiany
3 razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki
sam, lub uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach.
7. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
a)

w przypadku naprawy urządzenia - o okres wykonywania naprawy,

b)

w przypadku dokonania wymiany urządzenia - o okres gwarancji nowego urządzenia.

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty posiadają wymagane licencje z uwzględnieniem
europejskich norm zharmonizowanych.
9. Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt, jak i wszystkie zamontowane elementy są
fabrycznie nowe.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie
w wysokości ……………. zł brutto (słownie złotych ……………………) w tym:

1.1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1, pkt 1.1. ………………..
zł brutto (słownie: ………………. ).

1.2.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1, pkt 1.2. ………………..
zł brutto (słownie: ………………. ).
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2.1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust.1, pkt 2.1.. . …………….. .
zł brutto (słownie: ………………. ).

2. Cena podana w ust 1 zawiera w sobie wszelkie koszty sprzedaży i dostawy związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, zapakowania, przesyłki,
rozładunku, wniesienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia itp.
§4
1. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy, wskazane w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie
płatne po zrealizowaniu całości zobowiązań, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, przelewem na konto Wykonawcy.
2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu odbioru przedmiotu
umowy, ale nie później niż w ciągu 2 dni od terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
§5
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest
………………………………….
2. Ze

strony

Wykonawcy

osobą

odpowiedzialną

za

realizację

niniejszej

umowy,

jest

…………………., tel. …………………
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zapłaci on
Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
b) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, w wysokości 0,1%
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki.
2. W razie, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokrywają wyrządzonej szkody, a także
w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy innych niż określone
w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
3. Wykonawca

wyraża

zgodę

na

potrącenie

przez

Zamawiającego

kar

umownych

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty
księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
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§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowa z uwagi na wartość zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.) - art. 4 pkt 8.
§11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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