Załącznik nr 5 do SIWZ nr: DT.270.2.3.2019

wzór UMOWY nr DT.271.2.………..19
na dostawę sprzętu komputerowego zn. spr. DT.270.2.3.2019
Umowa zawarta w dniu................................. na okres do 31.07.2020 r. w Stargardzie pomiędzy:
……………………………………….
adres: …………………………………
NIP: ……………….., REGON: …………………….
reprezentowanym przez :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
a
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 119
NIP: 854-001-60-84, REGON: 810539491
reprezentowanym przez:
Janusz Szpakowski
- Dyrektora ZSLP Stargard
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”.
W związku z wyborem oferty w przetargu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę sprzętu komputerowego strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Wykonawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie z dnia ……………… r. stanowiącej
integralną część niniejszej umowy, zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt komputerowy,
zwany w dalszej części umowy „sprzętem” za łączną kwotę ………………… PLN brutto,
słownie: ………………………………………………………………………………………………
w tym 23% podatek VAT, tj……………………………………….
2. Wykaz sprzętu, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1.
3. Ceny jednostkowe uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności
koszty dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz koszty serwisu gwarancyjnego zgodnie
z warunkami określonymi umową.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczyć zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko
do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 119 lub
do wskazanych przez Zamawiającego Nadleśnictw w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 14.30.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 21ni od dnia
złożenia zamówienia lub w terminie późniejszym określonym w zamówieniu.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy uzasadnioną przyczynami technologicznymi
leżącymi po stronie Wykonawcy oraz innymi obiektywnymi nie spowodowanymi przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.
5. Przekazanie sprzętu nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
6. Sprzęt powinien posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim.
7. Dowodem zrealizowania dostawy będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy po sprawdzeniu
sprzętu, co do ilości i rodzaju. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy wszystkie
dokumenty niezbędne do eksploatacji przedmiotu umowy.
8. Obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy. Za
wszelkie szkody i uszkodzenia dostarczanego towaru powstałe do czasu wydania go Zamawiającemu
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości sprzętu komputerowego
maksymalnie o 60%. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia w stosunku
do niezrealizowanej części zamówienia.
10. Załącznik nr 1 do SIWZ określa gwarantowaną ilość zamówień sprzętu komputerowego w
pierwszej dostawie oraz planowaną ilość sprzętu w dalszych dostawach.
§3
1. Wykonawca udziela na poszczególne rodzaje sprzętu stanowiącego przedmiot umowy gwarancji za
wady na okresy wskazane w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem ust 2.
2. Dopuszcza się dostarczenie gwarancji producenta sprzętu, pod warunkiem że jej warunki nie będą
gorsze od wymaganych w SIWZ. Gwarancja producenta winna być dostarczona wraz z zamówionym
sprzętem. W wypadku gdy serwis producenta nie wywiąże się z zobowiązań gwarancyjnych, to
naprawa awaryjnego sprzętu przechodzi na Wykonawcę.
3. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg od daty dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający w okresie rękojmi za wady ma prawo do instalowania i wymiany w zakupionym
sprzęcie standardowych kart i urządzeń, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym
zakresie.
5. Zamawiający dokonuje zgłoszenia awarii sprzętu oraz wszelkich usterek w funkcjonowaniu sprzętu
faxem lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Serwis gwarancyjny Wykonawcy:
Nazwa: …..…………………......................................................................
Adres: ………………………......................................................................
Nr telefonu: ........................................ Nr faksu: …..................................
e-mail: ......................................................................................................
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przyjęcia
reklamacji
sprzętu.
6. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać naprawy
zareklamowanego sprzętu w siedzibie
użytkownika sprzętu, którego nazwę i siedzibę wskaże Zamawiający w zgłoszeniu reklamacyjnym, z
zastrzeżeniem ust.7.
7. Na wniosek Wykonawcy reklamowany sprzęt może być przesłany do naprawy do wskazanego
przez Wykonawcę punktu serwisowego . Koszty przesyłki sprzętu ponosi Wykonawca.
8. Sprzęt, którego naprawa dokonywana była w punkcie serwisowym zgodnie z ust. 7 Wykonawca
zobowiązany jest przesłać po naprawie bezpośrednio do Zamawiającego.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za sprzęt na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu po dostarczeniu sprzętu i stwierdzeniu przez
Zamawiającego prawidłowe wykonanie umowy w protokole zdawczo- odbiorczym.
§5
Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywania osobom trzecim
wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§6
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować będzie:
….………………………………………………..

tel. .............................. fax. ……………………………..

a Zamawiającego reprezentować będzie:
Waldemar Krusiński

tel. 91 577 18 32;

tel. 602 278 396;
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Paweł Ciechalski

tel. 91 577 18 32;

tel. 660 610 287.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu sprzętu, lub opóźnienia w naprawie sprzętu
w wysokości 1 % wartości zamówienia brutto liczonej za każdy dzień opóźnienia od każdego zadania.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wartości zamówienia brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała zastrzeżone kary umowne.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są
w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w
szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,
b) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie
zamówienia,
c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące
po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i
których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w
szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do
udokumentowania zaistnienia tego stanu,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu
Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,
e) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
f) wykonania Przedmiotu Umowy w terminie nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych leżących
po stronie Zamawiającego, polegających w szczególności na konieczności zapewnienia
pracownikom Zamawiającego odpowiednich warunków pracy,
3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w
przypadku
zastosowania nowych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspiesza realizację, obniża koszty ponoszone przez
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększa
użyteczność Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 2.3 ppkt 2 lit a-f) termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych
okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad
ogólnych rządzących tą ustawą.
§9
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Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w
razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
§ 10
1. W sprawach spornych właściwy miejscowo do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Podpisy Wykonawcy:

Podpisy Zamawiającego:
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