Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DZP-2621-15/2015
Załącznik nr 6

Wzór umowy
zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu pomiędzy:
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław wpisanym do KRS w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000090878
reprezentowanym przez :
dr Adolfa Juzwenkę - Dyrektora Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym
a:

..................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. W wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr: DZP-2621-15/2015 pn. Modernizacja
infrastruktury informatycznej ZNiO
- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu zamówienia, z podziałem na
zadania:
Zadanie A: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Zadanie B: konfigurację i integrację systemu teleinformatycznego
zgodnie z zapisami siwz.
2. Szczegółowy opis parametrów sprzętu i oprogramowania zawierają załączniki od 5 i 5 a do siwz, będące
jednocześnie załącznikami do umowy.
3. Integralną częścią umowy są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw serwisowych przez serwis autoryzowany przez Producenta
sprzętu.
2. Dopuszczalny jest sprzęt o wyższych parametrach, a niżeli wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Dostarczone urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE.
4.W momencie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi karty gwarancyjne oraz dokument adresowany
na Zamawiającego, wydany przez lokalne biuro producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu oraz
potwierdzający zakup w autoryzowanym kanale producenta.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu dostawy z osobą odpowiedzialną za realizacje przedmiotu
umowy – Pan ………………… – tel. 71 344 44 71 wew. …………..
6. Zamówienie nie obejmuje uruchomienia sprzętu na stanowiskach pracy.
7. Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt. Odbiór sprzętu nastąpi po jego rozładunku w siedzibie
Zamawiającego, ul. Szewska 37, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
8.Zamawiający
dokona
odbioru,
sprawdzenia
i
podpisania
protokołów
odbioru
etapów:
a) po wykonaniu zadania A w terminie 10 dni od dostarczenia sprzętu poprzez podpisanie protokołu odbioru.
b) po wykonaniu zadania B Zamawiający dokona sprawdzenia i odbioru poprzez podpisanie protokołu odbioru w
terminie 10 dni od dnia dostarczenia sprzętu wraz z konfiguracją.
9. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą, rozładunkiem w siedzibie
Zamawiającego, pracami instalacyjnymi, konfiguracją, serwisem gwarancyjnym.
10. Wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.
11.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu protokolarnego
przekazania Zamawiającemu.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przez niego sprzęt komputerowy jest produkowany jako fabrycznie nowy,
(w szczególności nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany), nie używany (dostarczany) wcześniej w
innych wdrożeniach, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu sprzętu innego producenta, niż
wskazany w formularzu ofertowym, może natomiast dostarczyć nowszy model o lepszych parametrach
technicznych bez zmiany ceny oferty.

§4
Termin realizacji zamówienia:
do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
§5
1.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest cena ryczałtowa.
2.
Wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wyniesie brutto: ….................... zł (słownie:
…............…...................................................... zł), w tym: …............ zł netto (słownie: ….......................................zł)
oraz podatek VAT w wysokości …................. zł (słownie: …............. )
3. Wynagrodzenie z podziałem na zadania:
a) Zadanie A: dostawę sprzętu komputerowego
Wysokość wynagrodzenia za zadanie A wyniesie brutto: ….................... zł (słownie: …............
…...................................................... zł), w tym: …............ zł netto (słownie: ….......................................zł) oraz
podatek VAT w wysokości …................. zł (słownie: …............. )
b)Zadanie B: konfigurację
Wysokość wynagrodzenia za zadanie B wyniesie brutto: ….................... zł (słownie: …............
…...................................................... zł), w tym: …............ zł netto (słownie: ….......................................zł) oraz
podatek VAT w wysokości …................. zł (słownie: …............. )
4. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie 2 faktur odpowiednio po wykonaniu zadań: A,
B, po podpisaniu protokołu odbioru dla każdego z zadań:.
5. Wynagrodzenie jest niezmienne w trakcie realizacji umowy.
6.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
7.Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do …… dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………
8.W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
§6
1. Wykonawca udzieli gwarancji wsparcia serwisowego zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu
zamówienia:
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru dla każdego etapu.

1.

2.
3.
4.

§7
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o
którym jest mowa w § 5 ust. 2 tj. .............................. zł (słownie: …………………………), w formie
.....................................................................
Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie pieniężnej, może ono zostać przekazane na konto zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Strony postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

§ 8 (jeśli dotyczy)
1.W realizacji zamówienia będzie brał udział Podwykonawca ……………………………. (nazwa firmy/
Podwykonawcy), na zasoby którego Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
2.Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni Podwykonawcę lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na
którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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4.W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, które zamierza on powierzyć podwykonawcom,
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą, wskazującą min. zakres prac i termin ich
wykonania.
5.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak, jak
gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.
7.W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą Umowę (konsorcjum), umowa z Podwykonawcą musi
zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać solidarną
odpowiedzialność wszystkich uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez
Podwykonawcę. (jeśli dotyczy)
8.Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z braku Podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia
wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
Umowy.
9.Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.

§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zadania odpowiednio A, B, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego ( § 5 pkt. 2)
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie rękojmi w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego ( § 5 pkt. 2). a wykonany przedmiot odbioru, za każdy
dzień zwłoki licząc od terminu uzgodnionego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego ( § 5 pkt. 2).
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości poniesionej szkody, zgodnie z kodeksem cywilnym.
3. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na
pomniejszenie zapłaty faktury VAT o kary umowne.
4. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.
1.

§ 10
Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są:

a) Po stronie Zamawiającego: ……………………..
b) Ze strony Wykonawcy ……………………
§ 11
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w § 5 ust 2 umowy
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego w § 5 pkt. 2 umowy, z uwzględnieniem zapisu ust.3.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy:
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu należycie wykonanej części Umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
5.Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest:
a) w terminie 7 dni od odstąpienia sporządzić protokół inwentaryzacyjny czynności w toku, wg stanu na dzień
odstąpienia (przy współudziale Zamawiającego),
b) jeśli istnieje taka konieczność, zabezpieczyć przerwane czynności w terminie 7 dni, od odstąpienia w zakresie
wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym,
c) przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po odstąpieniu wszystkie dokumenty powstałe w ramach realizacji
przedmiotu umowy oraz przekazane przez Zamawiającego.
6.W przypadku powtarzającego się nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub braku
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reakcji na monity Zamawiającego wzywające do wykonywania umowy zgodnie z jej warunkami Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania zastępczego odpowiednich części przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
a)
Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub przerwał
wykonywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu przez Zamawiającego
nie przystąpił do wykonania prac,
c)
Jeżeli został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Wykonawcy,
d)
Jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy,
e)
Niedostarczenie dowodów opłaconej składki polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania realizacji umowy.
6. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia kosztów
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wykonanych prac i
dostaw przyjętych przez zamawiającego.
c) modyfikacja terminów realizacji umowy.
d) modyfikacja ilościowa przedmiotu umowy.

1.

2.
3.

§ 13
Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie
nie dojścia przez strony do porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez właściwe sądy
powszechne.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.

§ 14
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik nr 1 do oferty)
Załącznik nr 2 – Opis techniczny sprzętu (załącznik nr 5 do oferty)
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