Istotne postanowienia Umowy
Umowa Nr …………………….
zawarta w dniu ………………….. w Warszawie, pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, NIP: 525-000-80-40, REGON: 000332133, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII
Wydział
Gospodarczy
pod
nr
KRS
0000122099,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w
…………… przy ul. ………………………………….……………..., zarejestrowana przez
………………………………… pod nr KRS …………..…………………………………,
NIP:…………………………,
REGON:
……………..……….……………….…………..,
reprezentowaną
przez:
………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
(…………………………..) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pamięci masowych*/przełączników LAN*/ pamięci do serwera
POWER7* w zakresie części I*/II*/III*, zwanych dalej Sprzętem, określonych co do rodzaju, ilości
oraz miejsca dostawy i instalacji w Załącznikach nr 1 i 1a (odpowiednio Ofercie Wykonawcy i
Formularzu cenowym), o minimalnych parametrach technicznych, szczegółowo opisanych w
Załączniku nr 2 i 3 (odpowiednio Opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacjach technicznych).
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę oferowanego Sprzętu do siedziby Zamawiającego w Warszawie:
- przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia
2) instalację sprzętu – dotyczy części I i III,
3) prawo używania dostarczonego Sprzętu wraz z oprogramowaniem potwierdzone
dokumentami licencyjnymi, sporządzonymi według standardu przyjętego przez
producenta dostarczonego Sprzętu lub w inny sposób, zgodnie z wymaganiami
producenta,
4) zapewnienie i świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych w § 6
niniejszej umowy,
5) dostarczenie kompletu standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej
lub elektronicznej w języku polskim i ewentualnie angielskim.
*-jeśli dotyczy

§ 2. Termin realizacji umowy i warunki dostawy
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.12.2016 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie Sprzęt fabrycznie nowy, wraz z
dokumentacją umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych oferowanego
Sprzętu.
3. Dostarczony Zamawiającemu Sprzęt winien mieć oryginalne opakowanie fabryczne oraz
bezwzględnie spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobami upoważnionymi, wskazanymi w § 5 termin dostawy
przedmiotu niniejszej umowy, przy zachowaniu terminu określonego w ust. 1 powyżej.
§ 3. Wartość przedmiotu umowy
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi:
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
w tym dla części nr ….
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
dla części nr ….
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
dla części nr …….
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr la do niniejszej umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia
faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką podatku VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności cenę sprzętu oraz koszty
transportu i rozładunku u Zamawiającego, a także instalacji (dot. Części I i III) oraz serwisu
gwarancyjnego.
§ 4. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy określone w § 3 płatne będzie na podstawie doręczonej,
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy.
3. Zaplata za wykonaną pracę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze,
w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z kopią
protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
4. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.

§ 5. Odbiór przedmiotu umowy
1.

Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru, który będzie stanowił podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Z czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy sporządzony zostanie protokół odbioru z
udziałem przedstawicieli obu Stron.
3. Do podpisywania protokołu odbioru wyznacza się:
— ze strony Zamawiającego :
…………………………………tel.……………………..
— ze strony Wykonawcy:
…………………………………tel.…………………….
4.
5.
6.
7.

Bez podpisów wszystkich ww. osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność
odbioru jest bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
Przedmiot dostawy, który nie spełni warunków odbioru jakościowego będzie wymieniony przez
Wykonawcę na nowy, wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
Za datę odbioru Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń.
Zmiana przedstawicieli stron wskazanych w ust. 2 może być dokonana w formie pisemnej i nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§ 6. Warunki gwarancji i napraw gwarancyjnych

1.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony sprzęt w zakresie części I i II na okres 36
miesięcy/w zakresie części III – na okres zgodny z gwarancją serwera liczony od daty podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń (jednak nie krótszy niż okres gwarancji producenta).
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie awarie,
usterki, wady i błędy w działaniu dostarczonego Sprzętu.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń (data sporządzenia protokołu odbioru).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw Sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy
maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki (wady) przez Zamawiającego
pocztą elektroniczną na adres: ……….………………………. lub faksem pod numer:
………………………………. .
5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi jeden dzień roboczy, przy czym za dni robocze Strony
przyjmują dni od poniedziałku do piątku.
6. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
7. Wszelkie naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego:
- w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76.
8. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje
się na czas naprawy dostarczyć równorzędny Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. W
przeciwnym razie Zamawiający dokona najmu zastępczego sprzętu na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na
nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Sprzętu do naprawy nie może
zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli dwukrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka tego
samego podzespołu.
10. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji, okres gwarancyjny dla poszczególnych
elementów podlegających naprawie będzie wydłużony o czas naprawy. W przypadku wymiany
sprzętu w ramach gwarancji, okres gwarancyjny biegnie od początku, licząc od dnia zakończenia
wymiany lub naprawy.
11. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu
nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).

§ 7. Kary umowne
1.
2.

3.
4.
5.

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 2 ust.
1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 %
całkowitej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji określonych w
§ 6, ponad terminy ustalone w tym postanowieniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości 0,5 % całkowitej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% całkowitej wartości umowy, od wykonania której odstąpił Zamawiający.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§ 8. Odstąpienie od Umowy i jej rozwiązanie

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku odstąpienie od Umowy powinno nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
3. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Umowy o 20 dni ponad termin określony w §
2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni liczonych od terminu określonego w § 2 ust. 1.
4. W przypadku naruszenia postanowień §6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający
może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9. Zmiany w zapisach umowy
1.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie:
1) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;
2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego
przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia
wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa — w sytuacji wycofania z rynku przez
producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia;
3) zmiany terminu realizacji zamówienia – ze względu na przyczyny będące konsekwencją
zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe
niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania
Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy).
Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7.
§ 10. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Strony wyrażają zgodę na wysyłanie
wszelkich pism na adresy ostatnio przez nich podane, ze skutkiem doręczenia.

4.
5.
6.
7.
8.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, w razie braku
porozumienia stron, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
W sprawach nie uregulowanych umową mają ważność przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz Kodeks Cywilny.
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca:

