Nr sprawy: ZP.271.76.2016

Załącznik nr 6

UMOWA nr ZP/……./2016
W dniu ………2016 pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha
a .............................................................................................................., zwanym dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.76.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164), została
zawarta umowa treści następującej:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego komputera typu serwer wraz z
oprogramowaniem (systemem operacyjnym) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie
nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.
3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia dołączona będzie dokumentacja w języku
polskim opisująca wykorzystanie wszystkich możliwości sprzętu.
4. Jeżeli używanie przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga
korzystania z należących do osób trzecich praw autorskich lub znaków towarowych,
Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu
wszelkich roszczeń z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w
związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu
sprzedaży.
§ 2
Miejsce i warunki realizacji umowy
1. Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiającego – 16-400 Suwałki,
ul. Mickiewicza 1.
2. Czas realizacji dostawy: do 20-go dnia od podpisania umowy, w dni roboczeod poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1500.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz
zorganizowania rozładunku przedmiotu umowy - na własny koszt, odpowiedzialność
i ryzyko. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
w dniu dostawy.
5. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.
6. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy,
b) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia,
c) dokumenty gwarancyjne.
7. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru przedmiotu umowy, niezgodności
asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca winien niezwłocznie nie później niż w
terminie 3 dni od chwili powiadomienia dostarczyć na własny koszt towar zgodny
z zamówieniem.
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§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
Cena netto …………………………………………………………. zł
Plus należny podatek VAT (
)………………………………….. zł
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł
Słownie złotych: ……………………………………………………..
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty
transportu do Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie
strony Umowy potwierdzający zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.
4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ………... o numerze ………………………………
5. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy,
choćby jedno z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.
6. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich
uznania przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§4
Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz opóźnień w realizacji świadczeń gwarancyjnych na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości
20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % kwoty umowy
za każdy dzień opóźnienia. Kara zostanie potrącona z faktury za opóźnioną
dostawę,
c) opóźnienie w realizacji wymiany/naprawy gwarancyjnej wadliwych produktów, tj.
(części zamiennych), które zostały uznane za wadliwe, w wyniku zgłoszonej przez
Zamawiającego reklamacji, w wysokości 200 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia
w realizacji wymiany/naprawy gwarancyjnej.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości
20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu faktury.
3. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych
przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
Gwarancje, reklamacje
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1. Wykonawca udziela gwarancji na …… letniej gwarancji i rękojmi na serwer (co
najmniej 3 lata) i 60 miesięcznej gwarancji na dyski SSD.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych
produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych.
3. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy
przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, telefonicznie pod nr ..... lub faksem
pod nr ..... lub na adres e-mail: .....
4. Osobami upoważnionymi do zgłaszania reklamacji ze strony Zamawiającego są:
Andrzej Czupryński, Adam Tyczkowski, Tomasz Arciszewski.
5. Koszty transportu wymienianych produktów, tj. odbieranych i dostarczanych przez
Wykonawcę w ramach realizacji wymiany (naprawy) gwarancyjnej pokrywa
Wykonawca. Do Wykonawcy należy również zorganizowanie tego transportu.
§7
Zmiany w umowie
1. Zmiany warunków umowy muszą być zgodne z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona;
b) działania siły wyższej;
2) polepszenia parametrów technicznych dostawy.
3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§8
Postanowienia końcowe
1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164).
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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