Załącznik nr 3
do zaproszenia do złożenia oferty
SG 26 – 152/2017

Umowa nr ……/2017
Wzór
zawarta dnia …… roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Wadowicach, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 9 (34-100), NIP 55111-18-745 reprezentowanym przez:
………………, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym"
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Barbary Kucharczyk
a
…… , NIP: ……… , REGON: ……… reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę do siedziby Sądu Rejonowego w Wadowicach, przy
ul. Żwirki i Wigury fabrycznie nowych, nieużywanych oraz nieeksponowanych na wystawach lub imprezach
targowych, sprawnych technicznie, bezpiecznych, kompletnych i gotowych do pracy, laptopów w ilości
6 sztuk.

2.

Model, typ oraz parametry urządzeń zostały szczegółowo wskazane w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia złożonym przez Wykonawcę
razem z ofertą, a stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane
w zapytaniu ofertowym oraz posiada wymagane parametry techniczne.

4.

Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie dostarczony do siedziby Sądu na koszt Wykonawcy wraz z
wniesieniem urządzeń do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za utratę lub wszelkie uszkodzenia urządzeń do czasu ich wydania Zamawiającemu.
Przedmiot umowy musi być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach
zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§ 2.
1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najpóźniej w terminie do dnia ………… [termin
zostanie uzupełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę w ofercie zobowiązania, termin dostawy
nie może być dłuższy niż do dnia 21.12.2017r. z zastrzeżeniem pkt 2.4 zaproszenia do złożenia oferty]

2.

Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisanie przez osoby wskazane w § 3 umowy
protokołu odbioru ilościowego urządzeń, zgodnie ze wzorem protokołu stanowiącym załącznik nr 3 do
umowy.

§3
Osobami wskazanymi do podpisu protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz zgłaszania i przyjmowania
usterek i wad sprzętu są:
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Ze strony Zamawiającego: Krzysztof Różański, tel. (33) 875 70 44, Monika Piekiełko, tel. (33) 875 71 27,
mail: sekcja.gospodarcza@wadowice.sr.gov.pl, lub informatyk Sławomir Ryszawy, tel. (33) 875 71 19,
mail: slawomir.ryszawy@wadowice.sr.gov.pl



Ze strony Wykonawcy: … , tel. … , mail: ……

§4
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę laptopów wskazanych w swojej ofercie.

2.

W przypadku dostawy urządzeń innego rodzaju Wykonawca będzie zobowiązany dokonać ich wymiany w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia niniejszego zdarzenia, na sprzęt zaoferowany przez
Wykonawcę w swojej ofercie i spełniający wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.

§5
1.

Strony ustalają wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w wysokości netto …… zł
(słownie: …… ). Do kwoty tej doliczony będzie podatek VAT według stawki 23 %, kwota …… zł (słownie:
……… ). Wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wynosi brutto …… zł (słownie: ………), zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
niniejszej Umowy, w tym koszty urządzeń, transportu, wniesienia oraz realizacji postanowień
gwarancyjnych.

3.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, która zostanie
dostarczona nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. Podstawą wystawienia faktury VAT za
zrealizowanie przedmiotu umowy jest podpisanie przez osoby upoważnione protokołu odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 2, bez zastrzeżeń.

4.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.

6.

Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w
niniejszej Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy lub
usuwaniem wad umowy.

§6
1.

Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na dostarczony na podstawie Umowy sprzęt, liczonej od dnia
odbioru wskazanego w protokole, o którym mowa w § 2 ust., podpisanym przez osoby wskazane w § 3
umowy.

2.

Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia
urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych:
1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i
materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części i podzespołów,
realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych oświadczeniem
autoryzowanego serwisu producenta;
2) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy;
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń świadczonej przez
wyszkolony personel.
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4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad:
1) usługi gwarancyjne będą świadczone w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00,
2) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego, przy
czym usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 2) powyżej będą świadczone przez Wykonawcę po każdej
naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez Zamawiającego;
3) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
4) zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego, telefonicznie pod numerem …………… lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres …………, a obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim,
5) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach
od 8:00 do 15:00) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela
Wykonawcy z osobą wskazaną przez Zamawiającego, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W
przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00
następnego dnia roboczego;
6) czas naprawy urządzeń, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00) od
chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem, nastąpi
maksymalnie do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu w którym nastąpiła lub powinna
była nastąpić reakcja serwisu zgodnie z pkt 5 powyżej; Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonywanie
usług gwarancyjnych w miejscu instalacji sprzętu, z wyjątkiem sytuacji, w których brak możliwości
wykonania naprawy w miejscu instalacji sprzętu zostanie stwierdzony przez osobę podejmującą w imieniu
Wykonawcy próbę wykonania naprawy w miejscu instalacji sprzętu;
7) W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności
gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych,
w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych urządzeń.
8) Na czas naprawy sprzętu poza miejscem jego użytkowania sprzęt będzie wydawany w celu dokonania
naprawy gwarancyjnej bez dysku twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie
ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania
naprawionego sprzętu.
9) W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy,
wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż dysk, który uległ awarii. Uszkodzony dysk twardy nie będzie
zwracany Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zwrotowi będą podlegały pokrywy
dysków twardych i/lub elektronika, natomiast same fizyczne nośniki (talerze dysków) będą pozostawały
własnością Zamawiającego.

5.

W przypadku wystąpienia usterki, wykonanie naprawy gwarancyjnej obejmuje usunięcie usterki bez
naruszania oprogramowania faktycznie zainstalowanego na sprzęcie lub związanym z nim urządzeniach.

6.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne w miejscu
wykorzystywania sprzętu przez Zamawiającego, będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne
upoważnienie do wykonywania napraw i czynności objętych gwarancją, wystawione przez Wykonawcę
oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu
osobowego i materiałowego w jej siedzibie.

7.

Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy,
chyba że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego Wykonawcą.

8.

Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością
Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

9.

W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kartę gwarancyjną
dla wymienionych elementów sprzętu, (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej
ewentualnym tłumaczeniem na język polski.
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10. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy sprzętu, wskazanego w ust. 4 pkt 6 powyżej,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu roboczym po upływie tego terminu, na
swój koszt, do siedziby Zamawiającego, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt,
który podlega naprawie, na cały okres naprawy sprzętu, posiadającego stosowne certyfikaty wymagane dla
danego rodzaju sprzętu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. W razie niedokonania naprawy sprzętu w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia awarii sprzętu:
1) Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za
wady urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w
formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym oraz zakresie zleconych prac
(napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu – w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni – kwotę stanowiącą
równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.
2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 6
tygodni lub gdy sprzęt po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, Wykonawca
zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz
takich samych lub lepszych parametrach.
12. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:
1) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami
sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego; w szczególności uprawnienie powyższe dotyczy
rozbudowy pamięci RAM, dysków twardych, urządzeń do odczytu płyt CD lub DVD, czy kart rozszerzeń
instalowanych w złączach lub slotach stanowiących integralną część sprzętu.
2) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji lub konserwacji;
3) dysponowania zakupionym urządzeniem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu,
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi gwarancyjne na rzecz nowego właściciela sprzętu na
zasadach wynikających z Umowy;
4) przemieszczenia sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego.
Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie może skutkować utratą uprawnień
wynikających z rękojmi za wady lub utratą roszczeń gwarancyjnych.
13. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady sprzętu wygasają z upływem okresu gwarancji
danego sprzętu.
14. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu
gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu.
15. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za
wady pokrywa Wykonawca.
16. Prawa kupującego z tytułu rękojmi za wady, zwłaszcza w zakresie żądania obniżenia ceny i z tytułu
gwarancji, w szczególności wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad, przysługują
Zamawiającemu będącemu właścicielem sprzętu.
§7
1.

Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

2.

Wykonawca może zatrudnić podwykonawców pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje
do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie (złożył załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia
oferty), iż powierzy podwykonawcom wykonanie części (zakresu) oferowanego zamówienia.

3.

Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące usługi:
1) ………………….. o wartości …………….. brutto,
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2) ………………….. o wartości .……………. brutto.
4.

Niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.

5.

Zlecenie wykonania, części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

6.

Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy jest możliwa tylko
w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca. Na dokonanie zmiany podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego.
§8

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki przy realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto
za całość przedmiotu umowy ustalonego w § 5 ust. 1 umowy.

2.

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy lub odstąpienia od
umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 2 % wartości sprzętu,
obliczonej według jednostkowej ceny brutto za urządzenie wskazanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1
do umowy, w stosunku do którego Wykonawca opóźnia w należytym wykonywaniem zobowiązań
opisanych w postanowieniach § 6 Umowy, za każdy dzień roboczy trwania opóźnienia. Strony wskazują, że
terminowe dostarczenie urządzenia zastępczego, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 10 Umowy wyłącza
zobowiązanie do zapłaty kary umownej z tytułu braku wykonania usługi gwarancyjnej w terminie
wskazanym w postanowieniu § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.

4.

Zapłata kary umownej, na podstawie postanowień Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia
naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez Zamawiającego ani uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej na podstawie Umowy.

5.

Strony ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o podstawie i wysokości naliczanych kar umownych.
§8

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia
przekraczającej 5 dni roboczych lub dwukrotnego dostarczenia sprzętu o cechach niezgodnych z zamówieniem.
Oba przypadku będą traktowane jako rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.
§9
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Kontrasygnata
Głównego Księgowego
Zamawiającego:
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Wykonawca:

