Umowa nr …………………(wzór)

zawarta w dniu _____________ 2013 r. z Oferentem wybranym w przetargu w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp,
pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółka z o.o.
z siedzibą w
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Kopernika 4a
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228,
NIP: 598-000-42-38,
REGON: 210022921
reprezentowaną przez:
Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
z siedzibą w:
__________________________________________________________________________________
wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: __________________________________
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: _____________________________
REGON: ___________________________________________________
reprezentowana/ym przez:
1.

_____________________________________________

2.

_____________________________________________

zwaną/ym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy,

zwanym dalej „Zamówieniem”, jest dostawa sprzętu komputerowego i

oprogramowania
§2
Termin dostawy do siedziby Zamawiającego - do 30 dni od daty zawarcia umowy.
§3
1. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz
oferta Wykonawcy z dnia ________________________
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 3 do Umowy oraz Ofertą
Wykonawcy z dnia ………………………………, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi pod adres wskazany przez
Zamawiającego.

§4
1. Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
…………………………………..…….. zł netto
VAT ………………………………. zł
……………………………………………zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………..………………. złotych
………/100).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 14 dni

kalendarzowym od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w
& 4 ust. 1, bez zastrzeżeń. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury są: Miejskie Zakłady Komunalne
Spółka z o. o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek ustawowych.
§5
1. W terminie 7 dni od dnia zrealizowania Zamówienia zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy
Zamówienia, podpisany przez Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli Zamawiającego.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin
nie dłuższy jednak niż 7 dni, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad.
3. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na postawie ust. 2, Zamawiający może odstąpić od
umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w §8 ust. 1.
5. Strony uzgadniają, że:
1.1. W razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu w terminie
określonym

w ust. 1, zamówienie poczytuje się za wykonane w całości należycie, a Wykonawca

może wystawić fakturę VAT wówczas & 3 ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się,
1.2. W razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu w terminie
określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem terminu od umowy odstąpić.
§6
Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, jest
fabrycznie nowy i sprawny technicznie.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy, o którym mowa w § 1, na okres 36
miesięcy – dla jednostek komputerowych, monitorów i komputerów przenośnych oraz 24 miesięcy dla urządzeń
wielofunkcyjnych, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony bez zastrzeżeń.
Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.
2. W okresie gwarancji, zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę
w dni robocze w godz. 7.00-15.00. Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie na numer Tel.

……………………...………, faksem na numer ……………...…………. lub poprzez pocztą elektroniczną na
adres ……………………………………
3. Czas reakcji serwisu wynosi do 24 godzin od momentu zgłoszenia.
4. Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie 48 godzin od momentu
reakcji serwisu.
5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu, z możliwością naprawy w serwisie
Wykonawcy, jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa. Wykonawca odbierze sprzęt od
Zamawiającego a następnie go dostarczy do Zamawiającego.
6. Jeżeli czas naprawy przekroczy 48 godzin bądź naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa,
Wykonawca na czas naprawy udostępni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach i standardach jak
urządzenie naprawiane.
7. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 14 dni od dnia przekazania urządzenia do serwisu lub
wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego sprzętu,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od
wad w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.
8. W przypadku wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty
dostarczenia.
9. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na
nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik informacji nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
10. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu komputerowego poza siedzibą Zamawiającego,
dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (dotyczy wszystkich urządzeń składających się na przedmiot umowy,
które posiadają dyski twarde).
11. Przy naprawach sprzętu komputerowego będzie przeprowadzona przez Wykonawcę dodatkowo konserwacja.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie określonym w
ofercie.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust.1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia Wykonawca
odpowiada jak za własne.
§9
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą
umową, Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto
określonej w § 4, ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona
drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4, ust.1 umowy.
3. W przypadku nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych w załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru i realizacji zapisów
niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4, ust.1
umowy.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne.
6. W przypadku nie dostarczenia w dniu dostawy samochodu aktualnego zaświadczenia Urzędu Dozoru
Technicznego na kompletny pojazd Zamawiający może odstąpić od umowy.
§ 10
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1.1. ze strony Zamawiającego: Roberta Szymańskiego
1.2. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany treści Umowy.
§ 11
Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144
ustawy, o której mowa w & 1 ust. 1.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeks cywilnego
oraz Ustawy Pzp.
§ 13
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 14
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Niniejsze umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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