Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP.03/01/2018
Znak sprawy: ………………

UMOWA nr ZP…………………. (WZÓR)

Zawarta w dniu ……………………………………... 2018 roku w Działdowie pomiędzy Powiatem Działdowskim z siedzibą w Działdowie
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo,
NIP 5711496558, Regon 130377741 ,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dariusza Chełmińskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
……………………………………………………………………………...
działających na podstawie uchwały Nr 239/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia
09.11.2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu: Wyposażenie czterech
pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją
projektu

a

…………………………………………….. z siedzibą w……….
NIP……….

, Regon……………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Strony zawierają niniejszą umowę na podstawie ………………. na rzecz realizacji Projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPWM.09.03.01-28-0002/16 pod tytułem: "Wyposażenie
czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, oraz w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 9 liPowiat Działdowski
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stopada 2016 roku, na mocy którego Zamawiający“ został upoważniony do przygotowania dokumentacji przetargowej, wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy w imieniu Powiatu
Działdowskiego.
§1
PREZDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie przedmiotów, urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania stanowiących wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki w
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, realizowanych w ramach projektu : „Dostawa
wyposażenia czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia do wykonania w ramach realizacji umowy zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który wraz z ofertą Wykonawcy
stanowi integralną część umowy.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie
pracowni:
1)

elektrotechniki i elektroniki (Zadanie 1),

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, zgodnie ze SIWZ i jej załącznikami.
4. Poprzez dostawę elementów wyposażenia pracowni rozumie się:
1) Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń,
pomocy dydaktycznych i oprogramowania.
2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w
miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz
ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zakończenia czynności odbiorczych potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.
3) W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”,
Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne
elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w
jakiejkolwiek formie używane.
4) Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpoPowiat Działdowski
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wiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do
użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,
5) Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną
należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji.
6) Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).
7) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul.
Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.
8) Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem
całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie
wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji Zamawiającemu.
9) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90
poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
11) W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów,
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich
kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym
podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.
§2
TERMINY REALIZACJI

1. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie od dnia podpisania umowy z
Zamawiającym, tj. w dniu …………………. 2018 r., a zakończy do dnia
……………………2018 r.
2. Za datę zakończenia strony uznają dzień podpisania protokołu zakończenia czynności
odbiorczych.
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§3
SPOSÓB POROZUMIENWANIA SIĘ W SPRAWACH REALIZACJI UMOWY
1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, faksu,
poczty elektronicznej:
Ze strony Zamawiającego:
tel................... faks: ...............
adres poczty elektronicznej: .............................
Ze strony Wykonawcy:
tel.: ................. faks:............
adres poczty elektronicznej: ..........................
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w
Działdowie, natomiast do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu umowy upoważnia się:
- Ze strony Zamawiającego: ................................
- Ze strony Wykonawcy: .................................
Wymienione osoby uprawnione są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania działań wynikających z niniejszej umowy, niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Osoba upoważnioną do podpisania wszelkich protokołów ze strony Zamawiającego jest
…………………………….
4. Zmiana danych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz zmiana osób, o których mowa w § 3 ust. 2
następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
§4
KONTROLA I ODBIÓR
Podstawą odbioru końcowego dostawy jest wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w

1.

§ 1 Umowy.
Czynności odbioru końcowego będę przebiegać w następujący sposób:

2.
1)

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego;

2)

Zamawiający ustala wykonanie trzystopniowej procedury odbioru wyposażenia:
a)

W dniu zakończenia dostawy – w zakresie potwierdzenia zgodności ilości dostarczonego wyposażenia z umową oraz jego numery fabryczne - etap zostanie zakończony podpisaniem protokołu dostawy wyposażenia,

b)

W terminie dostawy lub najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy – w
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zakresie prawidłowości działania zweryfikowanej w czasie rozruchu technologicznego - etap zostanie zakończony podpisaniem protokołu sprawności dostarczonego
wyposażenia,
c)

W terminie sześciu dni roboczych od dnia dostawy – w zakresie jakości dostarczonego wyposażenia i zgodności z umową (producent, model, parametry techniczne,
nowość, kompletność akcesoriów, komponentów, kart gwarancyjnych, i inne cechy
wynikające z umowy), w tym w również z załącznikiem „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ” - etap zostanie zakończony podpisaniem protokołu jakości dostarczonego wyposażenia,

3)

W przypadku zastrzeżeń dotyczących dostarczonego wyposażenia zostanie spisany
protokół uwag i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4)

W trakcie czynności odbiorowych ocenie będą podlegały odrębnie każdy element wyposażenia;

3.

Wszelkie rozbieżności dostarczonego wyposażenia z warunkami umowy, na wszystkich
etapach odbioru będą ewidencjonowane w protokołach uwag i wyjaśniane z przedstawicielami Wykonawcy.

4.

Decyzja o podpisaniu protokołu z zakończenia czynności odbiorowych zostanie podjęta po
spisaniu trzech kolejnych protokołów (protokołu dostawy wyposażenia, protokołu sprawności dostarczonego wyposażenia, protokołu jakości dostarczonego wyposażenia potwierdzających zgodność dostawy z wymogami wynikającymi z Umowy) oraz po usunięciu
wszelkich zastrzeżeń opisanych w protokołach uwag.

5.

Po przeprowadzeniu w/w czynności Komisja sporządzi protokół z zakończenia czynności
odbiorowych;
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wskazanie wymogów technologicznych (mediów) niezbędnych do instalacji wyposażenia
w miejscu przeznaczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2) Dostawa wyposażenia według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Dostarczenie wyposażenia do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dziadowie, jego rozładunek i dokonanie rozruchu technologicznego, w terminie uprzednio uzgodnionym z
Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
4) Załączenie do dostarczonego wyposażenia wszystkich dokumentów i komponentów
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zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej umowy oraz załącznikiem nr …. do SIWZ.
5) Pokrycie wszystkich kosztów związanych z przedmiotem umowy zgodnie z zakresem
określonym w ofercie oraz SIWZ i jej załącznikach.
2.

Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymagania techniczne zgodne z opisem określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla przedmiotu umowy.

3.

Wszelkie odstępstwa zaproponowanego przez Wykonawcę wyposażenia od opisu przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”(załącznik 3 ……) potraktowane zostaną jako niezgodność dostawy z treścią oferty.
§6
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ……

zł brutto (słownie …………..).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytułu wykonania umowy.
3. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT na Powiat Działdowski z siedzibą w Działdowie ul. Kościuszki 3
NABYWCA:
ODBIORCA:
Powiat Działdowski

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Ul. Kościuszki 3

im. gen. Sylwestra Kaliskiego

13-200 Działdowo

ul. Pocztowa 6

NIP: 571-14-96-558

13-200 Działdowo

4. Podstawą wystawienia faktury będzie spisanie bezusterkowego protokołu z zakończenia
czynności odbiorczych podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiającego.
5. Zapłata faktury nastąpi w terminie 90 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT organowi prowadzącemu szkołę.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego
organu prowadzącego szkołę na konto wskazane na fakturze.
7. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja
obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
kwot naliczonych kar z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
9. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć ZamawiająPowiat Działdowski
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cego ustawowymi odsetkami.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1)

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %
całości wynagrodzenia umownego brutto,

2)

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3)

opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu lub innych wad i usterek w okresie gwarancji w
wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od
dnia wyznaczonego na usunięcie awarii, wad lub usterek. Kary umownej nie nalicza się
w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas usuwania awarii, wad lub usterek
sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż dostarczony i kompatybilnych z pozostałym wyposażeniem określonym w przedmiocie umowy, jednak na
czas nie dłuższy niż 30 dni roboczych.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, bez uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.
4. W przypadku uzgodnienia przez Strony zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, kara
umowna będzie liczona od nowych terminów, z zastrzeżeniem naliczonych już kar umownych.
5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie braków, błędów lub wad
Produktu Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt braki, błędy lub
wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda
przewyższająca zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej,
wystawionej

przez Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego

upływem nastąpi uznanie rachunku bankowego Zamawiającego.
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8. Zamawiający zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej,
wystawionej przez Wykonawcę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w

1.

Kodeksie Cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1)

nieotrzymania dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rzowoju
Regionalnego; odstąpienie od umowy w takim przypadku będzie skuteczne jeśli zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej najpóźniej na 30 dni przed dniem
realizacji przedmiotu umowy określonym w § 2 ust.1.

2.

2)

zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy przekraczającego 10 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 10
dni od stwierdzenia o zaistnieniu podstawy do odstąpienia, z jednoczesnym prawem do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust.1.

3.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej przesłanki
z jednoczesnym prawem do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.

4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.

Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, z wyjątkiem okoliczności
o której mowa w § 7 ust. 1 i 2 .
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6.

Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy
w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

7.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz wymaga uzasadnienia.

8.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności,
określonych w art. 145a ustawy Pzp.
§9
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca dostarczy wraz z sprzętem dokument gwarancji, jakości sprzętu wystawiony
przez siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do
usunięcia wady fizycznej sprzętu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te
ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały (nie dotyczy oprogramowania) okres gwarancji nie mniejszy niż ……..
miesięcy na dostarczony sprzęt, o którym mowa w § 1 (wynikający z załącznika nr…...... do
SIWZ będzie wpisany po wyborze oferty dla poszczególnych pracowni)
2. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 9 ust. 1.
3. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w 9 ust.1 rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu zakończenia czynności odbiorczych bez uwag (zastrzeżeń).
4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
5. W przypadku wykrycia wad nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w
terminie 3 dni od daty zgłoszenia wady.
6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie
uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy
obciążają wykonawcę.
7. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.
8. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń” wraz z wykazem urządzeń, które
wymagają przeglądów serwisowych.
9. Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo opracowanych
instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
10. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te
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nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych przez producentów
elementów podlegających gwarancji.
11. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł
uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
12. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego, kompatybilnego z pozostałym wyposażeniem pracowni. Wymiana sprzętu na nowy
nastąpi najpóźniej w 40 dniu od zgłoszenia.
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w § 9 ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku
roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu nie
narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz pokrycia wszelkich
kosztów i strat z tym związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie,
faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą
przyjmowane pod nr tel./faksu …………………………… lub adres poczty elektronicznej
……………………………………………………………………
16. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem.
17. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty
elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
18. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
19. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu (towaru) wykonawca zobowiązany jest do
jego wymiany na nowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.
20. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godz 7.30 -15.00.
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21. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę sprzętu w serwisie Wykonawca
zapewni:
1) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu (towaru) w terminie nieprzekraczającym
2 dni roboczych;
2) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2
dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od odebrania sprzętu z siedziby
zamawiającego.
3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 10 dni roboczych od
dnia odebrania wadliwego sprzętu (towaru) z siedziby zamawiającego, wykonawca
zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. Podstawiony sprzęt będzie
miał zainstalowany uzgodniony z Zamawiającym system operacyjny i wszystkie
dodatkowe, standardowe poprawki niezbędne do jego poprawnej pracy.
22. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu
przedmiotu umowy naprawianego w ramach gwarancji pokrywa wykonawca.
23. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.
24. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczany sprzęt, o którym mowa w § 1 ..... letniej
rękojmi.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości odpowiadającej wartości wadium wniesionego dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3.

Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z zakończenia czynności odbiorowych i uznania przez Zamawiającego przedmiot umowy za należycie wykonany, albo
zostanie zatrzymana w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zaPowiat Działdowski
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strzeżenie co do należytego wykonania Umowy.
4.

Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

5.

Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 1
Ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany Umowy.

6.

Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia podstawy
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§ 11
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej
w § 11 ust. 2 i 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji
przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze
obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności:
1) zmiany przepisów prawa mające wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu
zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o
charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u
Wykonawcy, działania wojenne,
3) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania,
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
5) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia,
powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia
ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww.
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okoliczności,

4. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.
6. Zmiana warunków umowy nie może powodować zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także stosuje się przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące akty prawa.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
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