Załącznik Nr 6 do SIWZ

PROJEKT
UMOWA
ZP. 272. …. 2019
zawarta w dniu ......... 2019 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez:
- ………………………………
- ………………………………
przy kontrasygnacie ……………………..
- ………………………………
a
......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej
w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez:
- ......................................
- ...........................................
o następującej treści:
§1
Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 – 46) przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Dostawa sprzętu
ICT z oprogramowaniem do szkół Gminy Miasta Rypin”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego niżej wymienionego
sprzętu komputerowego z oprogramowaniem:
1) Komputer przenośny – 30 sztuk
……………………………………………….. (producent, model)
2) Oprogramowanie biurowe – 30 sztuk
……………………………………………….. (nazwa, wersja)
3) Tablet – 1 sztuka
……………………………………………….. (producent, model)
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną
Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 1 i § 2 ust. 1 jest fabrycznie
nowy, niemodyfikowany i sprawny technicznie.
5. Wykonawca dostarczy do każdego sprzętu wszelkie akcesoria, przewody i kable
niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu
6. Wykonawca przekaże kompletny, sprawny technicznie sprzęt wraz ze sterownikami
oraz oryginalne oprogramowanie z licencjami (wcześniej nieaktywowane na innym
urządzeniu).
7. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje zawarte są w wynagrodzeniu
Wykonawcy za przedmiot umowy.
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas nieoznaczony, bezterminowe licencje na
dostarczone oprogramowanie oraz szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla
każdej jednostki dostarczonego sprzętu.
9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie
z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą
jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

10. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy niezbędne dane do
wystawienia licencji na oprogramowanie.
11. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe pochodziło z oficjalnego kanału
dystrybucji. Ponadto oprogramowanie systemowe musi być:
1) fabrycznie preinstalowane przez producenta komputera,
2) fabrycznie nowe,
3) wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane na innym urządzeniu.
12. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie biurowe pochodziło z oficjalnego kanału
dystrybucji. Ponadto oprogramowanie biurowe musi być:
1) fabrycznie nowe,
2) wcześniej nie używane oraz nieaktywowane na innym urządzeniu.
13. Zamawiający nie wymaga zainstalowania oprogramowania biurowego na dostarczonym
sprzęcie.
14. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności
dostarczonego oprogramowania.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie przetargowej
w wysokości ………………… zł (słownie: …………………………..zł) w tym:
1) Komputer przenośny – 30 sztuk – ……………………..
2) Oprogramowanie biurowe – 30 sztuk – ……………………..
3) Tablet – 1 sztuka – ……………………..
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie
faktury wystawianej przez Wykonawcę (poprzedzonej protokołem odbioru końcowego
całości zadania).
3. W przypadku, gdy do przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy określone
w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2174 z późn. zm.), odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia
odbywać się będą zgodnie z zapisami ww. ustawy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wystawi
fakturę bez podatku VAT i oznaczy ją adnotacją „odwrotne obciążenie”.
5. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości
podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego
opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Wykonawca odliczył
podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie
przez Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający, na skutek błędu
Wykonawcy, rozliczył za dostawę podatek należny.
6. Należności będą płatne na konto Wykonawcy ……………………… w terminie 30 dni
licząc od daty doręczenia (wpływu) faktury.
7. Fakturę należy wystawić na adres:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
NIP 892 – 10 – 00 – 795.
2) Odbiorca: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
8. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego
wykonania całego przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią.
9. Wykonawca jest płatnikiem VAT-u, NIP: .........................., REGON: ....................
10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
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11. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
12. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego spowoduje naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujących dokumentów.
13. Strony postanawiają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na
osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy także
przekazu w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegają, że
przekaz może dotyczyć wyłącznie należności wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczeń podwykonawców wynikających z realizacji przez nich niniejszej
umowy.
§4
1. Realizacja zadania (w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego całości zadania)
nastąpi od dnia .................... do dnia ....................
2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania
protokołu odbioru końcowego.
§5
1. Protokół odbioru końcowego całości zadania zostanie sporządzony po dostawie przez
Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się Wykonawcę do ich usunięcia
w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę
wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego całości
zadania bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający w trakcie odbioru końcowego przewiduje możliwość sprawdzenia
i weryfikacji sprzętu oraz oprogramowania.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

§6
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na piśmie gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres ................. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
Pisemna gwarancja złożona będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia
końcowego protokołu odbioru.
Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania
usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje
na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu.
Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. W przypadku braku
możliwości naprawy na miejscu dopuszcza się naprawę w serwisie zewnętrznym.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając
zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.

§7
1. W każdym przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1.
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3. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, liczoną od
dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru
końcowego w wysokości 0,3 % należności za każdy dzień zwłoki.
6. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
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, 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. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zakresu dostaw zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub
podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby
zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod
warunkiem spełnienia postanowień SIWZ dotyczących Podwykonawców lub
podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby
zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
3) terminu zakończenia realizacji umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy
PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144.
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na
opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie
przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
§9
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§ 10
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad
określonych w Ustawie PZP oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych
i wynikających z niniejszej umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona przez
Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.
§ 14
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd
dla Zamawiającego.
§ 15
Zamawiający może zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób trzecich,
o czym winien zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty scedowania
uprawnień.
§ 16
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata ……………………………..

WYKONAWCA

