Załącznik nr 2 do SIWZ

Numer sprawy: PN-1-POIG/2009

UMOWA nr …………………………………….

zawarta w Radzyminie, w dniu .................... 2009 r. pomiędzy:
Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2 05-250 Radzymin, NIP
1251333745, REGON 013269700 reprezentowaną przez:
Burmistrza Radzymina – Pana Zbigniewa Piotrowskiego, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym",
a
.........................................., z siedzibą w ......................................................... wpisaną
...........................................pod
reprezentowaną

przez

numerem

........................................

...................................................,

zgodnie

z

w

do
.............................,

...........................................,

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi
dalej „Stronami” o następującej treści:
§1
1.

Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.).

2.

Wykonawca oświadcza, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa
w ust. 1.
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§2
1.

Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest zakup i dostawa 140 sztuk sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

2.

Termin realizacji Zamówienia Strony ustalają na dzień 16 stycznia 2010 r.

3.

Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 3 do Umowy oraz
Ofertą Wykonawcy z dnia .......................... 2009 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.
§3

1.

Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………........ zł. Brutto
(słownie: .................................................................................................... 00/100).

2.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest
podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 4
ust. 1, bez zastrzeŜeń. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin

3.

Wykonawca zobowiązuje się i zastrzega, iŜ cena podana w ofercie jest ceną niezmienną przez
cały czas obowiązywania niniejszej umowy.

4.

Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

5.

Za kaŜdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
moŜe Ŝądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

6.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub niezgodnie
z powyŜszymi zasadami wystawionych faktur VAT.
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§4
1.

W dniu dostawy sprzętu zostanie sporządzony protokół odbioru Zamówienia, podpisany
przez Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i
Dostawcy.

2.

Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru Zamówienia,
b) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad
w realizacji Zamówienia.
c) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad
w terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad
będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeŜeń.
§5

Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzęt, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest fabrycznie nowy, sprawny
technicznie i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu.
§6
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy, o którym mowa w §
2 ust. 1, na okres wyspecyfikowany w załączniku nr 3 do umowy. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru,

o którym

mowa w § 4 ust. 1, bez zastrzeŜeń.
2.

Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane:
a) całodobowo faksem pod numer ......................................
b) telefonicznie na numer telefonu przez 5 dni w tygodniu; poniedziałek – piątek
w godz. 08:00-16:00 tel. .................................
c) całodobowo e-mailem na adres: ...............................

3.

Usługa serwisowa jest inicjowana przez zgłoszenie telefoniczne (z potwierdzeniem
e-mailem lub faksem) oraz przesłanie faksem lub listownie formularza zgłoszenia
serwisowego z podaniem objawów błędu i obejmuje:
a)

wstępną ocenę prawdopodobnej przyczyny błędu w pracy urządzenia,
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b) w razie uznania za konieczne przez Wykonawcę lub na Ŝądanie Zamawiającego,
wysłanie przedstawiciela serwisu do siedziby Zamawiającego w celu zdiagnozowania i
naprawienia błędu na miejscu,
4.

wymianę wszelkich części nie nadających się do naprawy na miejscu, z wyjątkiem
oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych. W toku wykonywania usługi Wykonawca
moŜe zainstalować zastępczy moduł lub jednostkę, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

5.

Czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii określa się na
nie dłuŜszy niŜ 1 dzień (w dni robocze – poniedziałek - piątek) od momentu dokonania
przez Zamawiającego prawidłowego zgłoszenia na piśmie lub e-mailem. Czas ten obejmuje:
skontaktowanie się specjalisty z uŜytkownikiem w celu dokonania analizy zgłoszenia i
umówienia się na przyjazd Wykonawcy na określoną godzinę, przygotowanie grupy
serwisowej oraz odpowiedniego osprzętu koniecznego do usunięcia awarii lub
przygotowanie konfiguracji sprzętu zastępczego.

6.

Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, uwzględniając
dni wolne.

7.

Naprawa sprzętu wykonywana jest w siedzibie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach
moŜe jednak obejmować naprawę sprzętu w siedzibie Wykonawcy, o ile Wykonawca uzna
takie naprawy za konieczne. W takich przypadkach Wykonawca transportuje uszkodzony
sprzęt na własny koszt i ryzyko.

8.

Przy naprawach sprzętu będzie przeprowadzona dodatkowo konserwacja.

9.

Przy

diagnostyce

sprzętu

komputerowego

Wykonawca

będzie

korzystał

z oprogramowania diagnostycznego dostarczanego lub zalecanego przez producentów
sprzętu.
10. KaŜda dokonana przez Dostawcę naprawa będzie wpisywana do karty gwarancyjnej
urządzenia lub do formularza zgłoszeniowego,
11. W razie konieczności dokonania trzykrotnej naprawy tej samej części urządzenia w okresie
gwarancji, przy czwartym zgłoszeniu Dostawca dokona wymiany części na nową, o takich
samych parametrach. W razie dokonania takiej wymiany okres gwarancji rozpoczyna bieg od
daty wymiany.
12. Okres gwarancyjny zostanie przedłuŜony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był
wyłączony z eksploatacji z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę
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tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą pisemnego zgłoszenia uszkodzenia,
a datą naprawy.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.
§7
1.

Wykonawca nie moŜe powierzyć realizacji Zamówienia innym podmiotom bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację
Zamówienia Wykonawca odpowiada jak za własne.

§8
1.

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1.

2.

Za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

3.

Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających
zastrzeŜone na jego rzecz kary umowne.

4.

Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kary umownej określonej w ust. 1 i 2
z przysługującego mu wynagrodzenia określonego w § 3.
§9

1.

Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upowaŜnia się:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………….,
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.
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§ 10
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i muszą być
zgodne z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust.1.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy następujących zmian:
•

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy w
sytuacji gdy zaistnieje konieczność dopasowania terminów wykonania zamówienia
określonych w par. 2 ust. 2 umowy w sytuacji nieprzewidywanej lub w sytuacji
przesunięcia terminu z winy Zamawiającego (w tym przedłuŜających się procedur
prawnych).

•

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku braku
środków finansowych lub teŜ w przypadku odstąpienia od realizacji całej lub części
umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za tylko za
wykonaną część umowy. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu
wykonania całości lub części umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje w formie
pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca moŜe Ŝądać
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 1 ust.1.
§ 12
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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§ 13
Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach: ……. dla Wykonawcy,
a …….. dla Zamawiającego.
§ 15
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 .........................,
2) Załącznik nr 2 .........................,
3) Załącznik nr 3 .........................,
4) Załącznik nr 4 ........................ .

..............................................

.............................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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