UMOWA WZÓR
zawarta w dniu ………………………………………………………. w Grajewie pomiędzy:
Powiatowym Urzędem
Pracy w Grajewie
zwanym dalej "Zamawiającym"
reprezentowanym przez:
Bożennę Zakrzewską- Dyrektora Urzędu
a
"Wykonawcą" ……………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………
§ 1.
Umowa dotyczy przedmiotu zamówienia w postępowaniu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm. ) określonego w art.4 pkt 8.
.
§ 2.
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oprogramowania
i akcesoriów komputerowych, montaż, instalacja sprzętu objętego dostawą oraz instruktaż w
zakresie obsługi, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do zapytania
cenowego.
§ 3.
1.Strony
postanawiają,
że
uprawnionymi
do
i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy jest:

reprezentowania

stron

Z ramienia Zamawiającego reprezentant: Maria Wieczorek 86 2613025
Z ramienia Wykonawcy reprezentant: ………………………………..
§ 4.
1.Termin realizacji umowy wyznacza się do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2.Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień,
w którym podpisany został Protokół Odbioru.
§ 5.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1.W
przypadku
stwierdzenia,
że
dostarczony
sprzęt
jest
niezgodny
z parametrami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia lub nie jest kompletny albo
posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru sprzętu objętego
reklamacją, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
2.Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu sprzętu wolnego od wad
w terminie 3 dni.
3.Prawo własności do sprzętu przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń.
4.Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
5.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju, odpowiedni certyfikat zgodności z
Polską Normą lub normami europejskimi, instrukcję eksploatacji czy użytkowania urządzeń.
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§ 6.
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością,
zapewni
prawidłowe
funkcjonowanie
sprzętu
oraz
zapewni
o odpowiednich kwalifikacjach osoby do wykonania zobowiązań umowy.
2.Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne,
rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas
wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.
4.Okres trwania gwarancji wynosi:
- stacje robocze
- 36 m-cy
- urządzenie wielofunkcyjne – 24 m-cy
- drukarki - 24 m-cy
- monitory – 24 m-cy
§7.
1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt komputerowy na okres wskazany w ofercie,
liczony od podpisania protokołu odbioru. Usługi gwarancyjne będą świadczone przez
producentów niniejszego sprzętu komputerowego lub podmioty autoryzowane przez
producenta sprzętu do prowadzenia serwisu w jego imieniu.
2. Wraz ze sprzętem komputerowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór formularza
zgłoszenia serwisowego.
3. Usługi serwisowe, świadczone przez Wykonawcę w okresie objętym gwarancją, są
bezpłatne .
4. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane:
a) faksem pod numerem :…………………………………………………………………….
b) telefonicznie w dni robocze w godzinach 10.00-17.00.
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail : …………………………………………………….
5. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie
techniczne, dostępne w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 obejmujące udzielanie porad
technicznych, instrukcji i konsultacji telefonicznych
dotyczących eksploatacji,
funkcjonowania, użytkowania i obsługi sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach
umowy. Wsparcie techniczne będzie dostępne za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej.
6. Usługa serwisowa jest inicjowana przez zgłoszenie awarii sprzętu komputerowego za
pomocą następujących mediów: faksem i pocztą elektroniczną (całodobowo)oraz
telefonicznie (dni robocze, w godz. 7.30-15.30)
7. Zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone faksem, bądź pocztą elektroniczną
poprzez przesłanie formularza zgłoszenia serwisowego do Wykonawcy z podaniem objawów
błędu.
8. Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu komputerowego wynosi 4 dni
robocze, od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
usunięcia awarii z przyczyn technicznych, powodujących przekroczenie gwarantowanego
terminu, Wykonawca musi zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku
do uszkodzonego, aż do terminu wykonania naprawy.
9. Naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku
do piątku, w godz. 7.30-15.30.
10. Jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, naprawa może być dokonana poza siedzibą
Zamawiającego. W takich przypadkach Wykonawca:
a) zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych w stosunku do uszkodzonego, aż do
terminu wykonania naprawy:
b)transportuje sprzęt do miejsca naprawy, a po naprawie do siedziby Zamawiającego na
własny koszt i ryzyko.
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11. W przypadki awarii sprzętu , której usunięcie przekracza termin 10 dni roboczych,
Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od
sprzętu uszkodzonego.
12. Po wykonaniu naprawy, Wykonawca musi przywrócić sprzęt komputerowy do stanu
pełnej gotowości do pracy, tj. zgodnie ze stanem jak przed wystąpieniem awarii.
13. Okres gwarancji zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony
z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego.
14.Pracownicy obsługi informatycznej Zamawiającego mają prawo do otwierania obudów
i rozbudowy konfiguracji podstawowych sprzętu komputerowego.
15. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.
§ 8.
1.Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru dostaw.
2.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego,
kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
3.Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21
dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
4.Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie takich zmian i postanowień,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 9.
1.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie
netto ……………… podatek VAT 23% - …………………… razem brutto ……………..
(słownie:………………………………………………………………………………………. )
2.Podstawę do zapłaty faktur stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony
umowy. Protokół ten potwierdza ilościowe dostawy, instalację, montaż, uruchomienie oraz
instruktaż w zakresie obsługi. Integralną jego część stanowią wymagane dokumentacje certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi oraz eksploatacji.
3.Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
4.Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku.
5.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu
zamawiającego na fakturze.
§10.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1.W wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia w
wysokości 5% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3.Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy
dzień.
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4.Kary płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich
zapłaty.
5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
6.Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy "Ustawy o
zamówieniach publicznych" nie stanowią inaczej.
§ 13.
1.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać
będą polubownie.
2.W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny.

§ 14.
1.Zawinione naruszenie wymagań ustalonych w § 5 pkt. 1 do umowy skutkuje
odpowiedzialnością Wykonawcy.
2.W tym przypadku Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych, o których mowa w § 9.
§ 15.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
§ 16.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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