UMOWA nr .................../ 2019 WZÓR do Zapytania Ofertowego nr ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt

Zawarta w dniu

w Sopocie pomiędzy Sopocką Szkoła Wyższą z siedzibą w Sopocie
81-855 ul. Rzemieślnicza 5, NIP: 585-13-57-934, REGON: 191939223,
reprezentowaną przez Panią Teresę Martyniuk zwaną dalej "Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………. z siedzibą w …………………
przy ………………………………….. zarejestrowaną w rejestrze …………………… pod nr
………………………….., REGON: …………………………, NIP: ……………………………,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego: nr ZO/POWERZ093/19-2/sprzęt na
Dostawa sprzętu, licencji i wdrożenie środowiska wraz z instalacją oraz gwarancją

Strony zawierają umowę następującej treści:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu, licencji i wdrożenie środowiska wraz z instalacją oraz
gwarancją zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (Conformité Européenne) oraz
certyfikaty wymienione w załączniku nr 1 do umowy.
Przedmiot zamówienia musi byd dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami,
oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania
pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej).
Dostarczony przedmiot zamówienia będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych.
Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być
wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do
standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie był przeznaczony przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

§2
Warunki gwarancji i serwisu
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodny z zapisami opisu
przedmiotu zamówienia i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w tym okresie, liczony od daty
podpisania protokołu odbioru dostarczonego i uruchomionego przedmiotu umowy.
2. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie
Wykonawcy lub Producenta i potwierdzone każdorazowo protokołem wykonania naprawy, a
koszty transportu urządzenia do serwisu i po naprawie będzie ponosić Wykonawca.
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3. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminach określonych w załączniku: „Opis
przedmiotu zamówienia”.
5. Po trzech naprawach serwisowych tego samego podzespołu urządzenia przekazanego do naprawy
w okresie gwarancyjnym lub niewykonanie naprawy w terminie określonym w dokumentacji,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania jego wymiany na nowe .
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy
niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub uszkodzeniem mechanicznym wynikającym z
niewłaściwej eksploatacji.
7. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów w okresie gwarancji będzie bezpłatna. Zamawiający
opłaci jedynie części szybkozużywające się lub części konieczne do wymiany z winy
Zamawiającego (nieprawidłowa eksploatacja).
8. Okres gwarancji automatycznie ulega przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy.
9. Autoryzowany serwis gwarancyjny :
 Nazwa firmy,


Aktualny adres,



kontakt telefon i faks. ,



e-mail.

§3
Warunki dostawy
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik do umowy w terminie
Etap

Zakres prac

Termin zakończenia etapu

I

Dostawa sprzętu

Do 45 dni od podpisania
umowy

II

Dostawę i instalacje systemów operacyjnych i bazy danych
na potrzeby Systemu, a także instalacje licencji na
oprogramowanie

Do 45 dni od podpisania
umowy

III

Wdrożenie środowiska

Do 60 dni od podpisania
umowy

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie
nowy, nie regenerowany i wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminach właściwych dla realizacji zadań, udzieli
Wykonawcy wszelkich informacji i danych będących w posiadaniu Zamawiającego koniecznych dla
prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu
zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
zgodnie z warunkami Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej na jego rzecz osobie
trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie i terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających
wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących
postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące
realizacji przedmiotu Umowy. Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w
zdaniu pierwszym będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego
informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy;
2) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i
kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące przedmiotu
umowy, w tym: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim w celu zapewnienia
Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy i zabezpieczenia go przed
roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku
towarowego, licencji, lub innych.
10. Wykonanie przedmiotu umowy nie nastąpi w dniu ustawowo wolnym od pracy, chyba że
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyrazi na to pisemną zgodę.
11. Po uruchomieniu i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu
umowy nastąpi podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru.
12. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może
odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru
Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7
dni roboczych od dnia podpisania protokołu, bądź do usunięcia wady w drodze jego naprawy, w
terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu. W przypadku stwierdzenia braków
ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia
stwierdzenia braków. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem
przedmiotu Umowy zawartym w Zapytaniu Ofertowym i/bądź w ofercie Wykonawcy.

1.

§4
Cena i warunki płatności
Za wykonanie umowy ustala się łączne wynagrodzenie w kwocie:
cena netto:

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

słownie:

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

VAT:

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

słownie:

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

cena brutto:

.......................................
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słownie:

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

Szczegółowy podział na poszczególne pozycje w ramach każdego etapu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym zostanie ustalony na etapie odbioru etapów
Etap

I

II

III

2.

3.

4.
5.

Zakres prac

PŁATNOŚCI

Dostawa sprzętu

80 % wynagrodzenia o którym
mowa w ust.1, tj.:
………………………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………….…
złotych …………………………………..…
groszy), zostanie wypłacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu

Dostawę i instalacje systemów operacyjnych i bazy danych
na potrzeby Systemu, a także instalacje licencji na
oprogramowanie

10 % wynagrodzenia o którym
mowa w ust.1, tj.:
………………………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………….…
złotych …………………………………..…
groszy), zostanie wypłacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu

Wdrożenie środowiska

10 % wynagrodzenia o którym
mowa w ust.1, tj.:
………………………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………….…
złotych …………………………………..…
groszy), zostanie wypłacone
Wykonawcy po wykonaniu Etapu

Cena podana w ust. 1 obejmuje wartość przedmiotu umowy, wszystkie określone prawem podatki
oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. W szczególności w kwotę wynagrodzenia
brutto Wykonawcy podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu zostały wliczone wszelkie koszty, jakie
będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, koszty niezbędnych licencji, podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich innych
obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
umową oraz jej załącznikami jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w
zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
Zapłata nastąpi po wykonaniu dostaw przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i podpisaniu
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 11, na podstawie zbiorczej faktury wystawionej
przez Wykonawcę za faktycznie zrealizowane dostawy.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający zastrzega, iż termin wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest
uzależniony od dostępności środków finansowych na koncie Projektu pod nazwą “ Kompleksowy
Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych” i ich przekazania na rzecz Zamawiającego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z których to środków finansowana jest płatność w ramach
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niniejszej umowy. W przypadku nie wpłacenia Zamawiającemu przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju środków finansowych w ramach Projektu „Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach
Kreatywnych” przeznaczonych na rzecz Wykonawcy na realizację niniejszej umowy – termin
płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie przesunięciu. W tym celu Zamawiający
oraz Wykonawca ustalą nowy harmonogram płatności w formie Aneksu do umowy, w oparciu o
informacje uzyskane od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zamawiający udokumentuje na
wezwanie Wykonawcy brak wpłaty transzy środków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w
ramach w/w Projektu na realizację niniejszej umowy. Dopuszcza się płatności ze środków
własnych Zamawiającego pod warunkiem dostępności środków pieniężnych na rachunku
Zamawiającego przeznaczonych dla Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, jednakże w
kwocie nie wyższej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Mając na
uwadze specyfikę realizowania określonego w zd. 1 Projektu – strony zgodnie postanawiają, iż
przesunięcie terminu/ów płatności, o którym/rych mowa w ust. 4 powyżej nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek od Zamawiającego z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.
§5
Licencje, instrukcje
Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezterminowe licencje na zainstalowane oprogramowane
biurowe oraz szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla dostarczonego sprzętu. Wykonawca
gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza
żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby
trzecie roszczeń do tych praw.
§6
Okres obowiązywania umowy
Postanowienia niniejszej umowy obowiązują począwszy od dnia jej podpisania tj. od
...................2019r. do całkowitego jej wykonania i zapłaty oraz do upływu okresu udzielonej
gwarancji i rękojmi.
§7
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w §3
ust 1 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 15 dni i 1,0% wartości
brutto za każdy następny dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w dostawie trwającej ponad 30 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej ponad termin określony w §
2 ust. 4 Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego
urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 0,2%
wartości brutto za każdy następny dzień zwłoki.
4. Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie
mogła żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2.
5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez stronę
zobowiązaną do jej zapłacenia.
6. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o
zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody
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§8
Zmiany i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej
umowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m.in. w następujących
przypadkach:
1) niedostarczenia Sprzętu w terminie wskazanym w § 3 ust. 1,
2) ujawnienia Sprzętu niebędącego fabrycznie nowym,
3) ujawnienia w dostarczonym Sprzęcie wad fizycznych lub prawnych,
4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze
jej realizowanie bezprzedmiotowym,
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie ekonomicznym lub
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie
w następujących przypadkach:
a) wprowadzenia nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, wówczas
Zamawiający dopuszcza możliwość jego zastąpienia jedynie produktem równoważnym lub o
wyższych parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie;
b) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony,
lub zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w umowie o dofinansowanie, z zastrzeżeniem
że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
d) model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest
niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może
zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 1, za cenę
określoną w ofercie i umowie.
4.

§9

1.

Postanowienia dodatkowe
Ewentualne koszty związane z zawarciem i realizacją umowy nie wymienione w umowie obciążają
Wykonawcę.
§ 10

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
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1)

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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