Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy dla części 2

UMOWA nr ................
zawarta w dniu ……………………………………..… 2017 r., pomiędzy:
Gminą Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30
REGON: 670223451
NIP: 7962817529
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,
a
firmą: ……………………………………………………..
z siedzibą: …………………………………………….
REGON: ………………………………………
NIP: ………………………………….
reprezentowaną przez ……………………………………………………….,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego
na …………………….. nr postępowania …………....

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność sprzęt
komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem, zwane łącznie w dalszej części umowy
„sprzętem”, o parametrach technicznych wynikających z oferty Wykonawcy złożonej dla Zadania
nr 2 zamówienia publicznego o nazwie „…………………………….”.
2. Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty, o której
mowa w ust. 1 („oferta”) oraz uwzględniając wymagania określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), o którym mowa w ust. 1. Oferta oraz
SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Sprzęt będący przedmiotem opisanej w §1 dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany,
nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy
bezpieczeństwa.
2. Wykonawca:
a) dostarczy sprzęt do miejsc znajdujących się w lokalizacjach wyszczególnionych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 2, będącego
załącznikiem do SIWZ;
b) zainstaluje i skonfiguruje sprzęt w miejscach w lokalizacjach, o których mowa w pkt. a),
w zakresie wskazanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania
nr 2, będącego załącznikiem do SIWZ
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3. Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu fabrycznym
odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
4. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie
protokołów odbioru sporządzonych w poszczególnych lokalizacjach.
§3
1. Termin dostawy sprzętu, o którym mowa w § 1, wynosi 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę sprzętu za uprzednio wyrażoną przez niego
zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez Wykonawcę zgodnie z wymogami
określonymi w SIWZ i wynikającymi z oferty
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu
najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy.
4. Odbiór sprzętu zostanie dokonany przez osoby, o których mowa w ust. 7, po wykonaniu
przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2 pkt a) i b).
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 2, będącego załącznikiem do
SIWZ i parametrach wynikających z oferty lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady
zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu
zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym
celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku
zostanie powtórzona.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie
Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz dokonana niezwłocznego zgłoszenia tego faktu
Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W tym
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej
w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
7. Zamawiający wskaże osoby upoważnione do dokonania odbioru sprzętu w poszczególnych
lokalizacjach.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony i odebrany sprzęt
wynagrodzenie
brutto
………………………………………………………
(słownie:
………………………………………………………………………………………………..) złotych, w tym
kwota netto: …………………………….. (słownie: ………………………………………) złotych
i stawka podatku VAT 23%,
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę na wskazany rachunek bankowy. Postawą do wystawienia
faktury jest komplet protokołów odbioru ze wszystkich lokalizacji objętych zamówieniem.
3. Cena określona w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
dostawy sprzętu (m. in. wartość licencji, oprogramowania, opakowania, ubezpieczenia na czas
transportu, wszelkie podatki, cła).
4. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnej Wykonawcy kwoty określonej w ust. 1
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu za zwłokę odsetki w ustawowej wysokości.
5. Faktura będzie wystawiona dla: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom,
NIP 7962817529
6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca może wystawić faktury na każdy sprzęt z osobna
zgodnie z klasyfikacją budżetową Zamawiającego.
§5
1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. – letniej gwarancji jakości.
Termin gwarancji biegnie od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru.
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2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu.
3. Zgłaszanie awarii musi być możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Osoba kontaktowa po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………
Adres email do zgłaszania awarii: ………………………………………………………………………
4. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w miejscach instalacji sprzętu. Zgłoszenia awarii będą
przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane
z usunięciem awarii winny być podjęte do końca następnego dnia roboczego od jej zgłoszenia..
5. W przypadku awarii nośników danych (w szczególności dysków twardych) pozostają one
w miejscach instalacji sprzętu i wydawane są dopiero po fizycznym zniszczeniu zapisu
magnetycznego zawartych na nich danych.
6. W przypadku awarii wykluczającej natychmiastowe jej usunięcie Wykonawca w ciągu kolejnych
24 godzin od chwili stawienia się serwisanta w siedzibie Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie
na czas naprawy sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach technicznych.
7. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
8. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się
o czas trwania naprawy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji sprzętu, przy czym w nowych
lokalizacjach warunki gwarancji stosuje się bez zmian.
§6
1. W przypadku niedotrzymania określonego w §3 ust 1 lub w §3 ust. 5 terminu dostawy sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku niedotrzymania określonego w §3 ust 6 terminu wymiany sprzętu na wolny od wad
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji o których mowa w §5
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5%
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania przez niego części umowy.
§7
W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego
w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego
producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych
nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany
jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie
producenta o niedostępności zaoferowanego sprzętu, opinia o niegorszych parametrach technicznych
sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody
Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie gdy otrzyma wymagane dokumenty.
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§8
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do sprawy nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień niniejszej umowy, strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
5. Strony maja obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego
ich dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest oferta, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy oraz SIWZ.

Zamawiający

Wykonawca
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