Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA - wzór
Zawarta w dniu ..................
pomiędzy:
Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495
Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury
prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2007, oraz do
Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod numerem DM–IV/PRM/58/99, posługujące się numerem NIP 701-005-35-04
oraz numerem REGON 140861819, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez …………..…………………………………………..
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .............................................................................................................................
ul. ................................................................
NIP: ................................., REGON: .............................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ...................................................................
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa
następującej treści:
§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z
wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na dostawa serwera
oraz półki dyskowej (kod CPV: 30200000-1, 48820000-2, 48822000-6, 30233141-1).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się
kupić od Wykonawcy serwer oraz półkę dyskową, zwane dalej „urządzeniami”.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu urządzenia oryginalne, fabrycznie
nowe, nieużywane, w oryginalnych opakowaniach producenta po cenach jednostkowych
określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy) stanowiącym załącznik do
oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy oraz o parametrach technicznych określonych w specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy)
3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu urządzenia posiadające cechy
określone w ofercie, złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy.
4. Dostarczone wyroby (nowe, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii,
rok produkcji zgodny z rokiem realizacji dostawy) muszą spełniać wymagania jakościowe
potwierdzone przez producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas
projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów.

5. Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.
6. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz
instrukcję w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi.
§3
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
Jest odpowiedzialny względem zmawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie
mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w
stanie niekompletnym.
2. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy zamawiający zawiadamia wykonawcę
bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez
zamawiającego, przekazany wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do
dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył zamawiającemu zamiast
wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowa od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów wykonawca dokona bez żadnej dopłaty,
nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.
5. Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej umowy wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesięcy(jeżeli nie określono innego okresu w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia) licząc od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez
przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego.
6. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu zgłoszenia awarii.
7. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji
technicznej. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wymiana ww. egzemplarza
wynika: z niewłaściwego użytkowania, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niewłaściwej
obsługi w czasie użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne
gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje
nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji.
9. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego demontażu i montażu informatycznych
nośników danych pracujących w sprzęcie informatyki (dyski twarde) bez utraty gwarancji na
cały sprzęt.
10. Informatyczne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatyki (dyski twarde) nie podlegają
przekazaniu do naprawy lub zwrotowi, pozostają własnością zamawiającego.
11. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego demontażu i montażu kart rozszerzeń
w sprzęcie informatyki bez utraty gwarancji na cały sprzęt.
12. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
wykonawca:
1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania,
2) usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokółu
reklamacji”:
a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one
ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich
usprawnienia;

13.

14.

15.
16.

b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady
zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 2);
3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł korzystać ze sprzętu;
4) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 5 dni licząc od upływu terminu określonego
w pkt. 2);
5) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych
napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji;
6) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie
od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady;
7) zwróci zamawiającemu równowartość wadliwych egzemplarzy wyrobów powiększoną o
karę umowną w wysokości 10% ich ceny oferowanej, jeżeli nie wykona zobowiązań
wynikających z pkt. 2) i 4).
Wykonawca powiadomi zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu
dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze
strony użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego listę wszystkich punktów
serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail), w których
ma być realizowana naprawa.
Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi zamawiającemu pisemną
informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia.
Jeżeli informatyczne nośniki danych są zamontowane na stałe na płytach głównych sprzętu
informatycznego stosuje się do nich odpowiednio zapisy z ust. 10 i 12.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, do
pomieszczeń magazynowych w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3
w Warszawie.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu urządzenia, o których mowa w § 2
ust. 1, w ciągu jednego dnia, w godzinach pracy Zamawiającego.
4. Jednocześnie z urządzeniami, o których mowa w § 2, Wykonawca zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu karty gwarancyjne urządzeń, na które została udzielona gwarancja, oraz
dokumenty wymienione w ofercie, złożonej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej
umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, pod
względem ilościowym.
6. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, pisemnym
protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Strony ustalają, że z momentem podpisania protokołu odbioru nastąpi przeniesienie
z Wykonawcy na Zamawiającego własności urządzeń komputerowych, o których mowa w § 2
ust. 1.
§5
1. Z tytułu sprzedaży urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w wysokości ...................... zł brutto (.........................),
w tym ................... zł netto (.............................) oraz ............... zł podatku od towarów i usług
(......................).

2. Strony ustalają, że cena całkowita obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w całości z dołu.
4. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wystawić i
dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę na kwotę wymienioną w § 5 ust. 1.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności ceny całkowitej w terminie 21 dni od
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
ceny całkowitej brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wszystkich urządzeń,
o których mowa w § 2 ust. 1, lub wszystkich dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4,
jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.
2. Jeżeli wartość szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary umownej,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§7
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§8

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego
……………….. lub inna osoba wskazana pisemnie.
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………… tel. ………………………………………………..

jest

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę – Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 – formularza cenowego (załącznik do oferty Wykonawcy).
- Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna (załącznik do oferty Wykonawcy).
- Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy.
Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy
Protokół Zdawczo-Odbiorczy
sporządzony w dniu ....................... w Warszawie
w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr..................z dnia ......................
Zamawiający: .....................................................................................
Wykonawca: ......................................................................................
Przedmiot umowy: ..................................................................................................
.................................................................................................................................
Wykonawca dostarczył urządzenia o których mowa w §2 ust. 1 w/w umowy, a Zamawiający
przyjął bez zastrzeżeń stwierdzając, że dostawa została wykonana zgodnie z zawartą
umową.x/
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy x/
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3.Wykonawca w terminie ....................................................................................
uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami
wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokółu. X/

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

