
Załącznik nr 7 do SIWZ

Znak sprawy: SP1.081.1.1.3.2018

U M O W A  -  wzór

zawarta w dniu ……………………w Olecku pomiędzy: 

Gminą Olecko – Szkołą Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20,
19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, NIP 8471586073 – reprezentowaną przez Dyrektora
Eligię Bańkowską zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………

reprezentowanym  przez:

…………………………………………………………………………………………………

 zwaną/nym dalej „Wykonawcą”

wyłonionym  na  podstawie  przeprowadzonego przez  Zamawiającego  postępowania  
o  zamówienie publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  z
dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.U.2017.1579  t.j.  z  dnia
2017.08.24z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  polegające  na
dostawie  sprzętu  komputerowego  i  multimedialnego na  potrzeby  uczestników  projektu
„Klucze  do  sukcesu”, współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020,  Oś  Priorytetowa RPWM.02.02.00:  Kadry  dla  gospodarki.  Działanie  RPWM.02.02.00:
Podniesienie  jakości  oferty  edukacyjnej  ukierunkowanej  na  rozwój  kompetencji  kluczowych
uczniów,  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz
zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 i 2 do umowy). 

1. Zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje* :

        Część I: 

1) przenośny komputer z oprogramowaniem - 57 szt,

2) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt; 

3) zestaw słuchawkowy - 28 szt,

4) dysk wymienny - 46 szt,

5) pendrive - 128 szt.

6) drukarka 3D – 1 szt.
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        Część II: 

1) monitor interaktywny z oprogramowaniem – 3 szt,

Część III: 

1) Podłoga interaktywna (dywan magiczny) CPV 3230000-0   - 1 szt.

2. Przedmiot  zamówienia  został  opisany  w  Szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy musi być
fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych  
i prawnych, wyprodukowany zgodnie z wymaganymi normami i standardami oraz spełniać
parametry  techniczne  i  jakościowe,  zgodnie  ze  Szczegółowym  opisem  przedmiotu
zamówienia.  Wszystkie  pozycje  objęte  przedmiotem Umowy powinny  być  dostarczone w
oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których przechowywanie przez Zamawiającego nie
jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji.

4. *Wykonawca  oświadcza,  że  licencje  na  system  operacyjny,  pakiet  oprogramowania
biurowego oraz inne oprogramowanie objęte niniejszą Umową pochodzą z legalnych źródeł
oraz  zostaną  dostarczone  Zamawiającemu  ze  wszystkimi  składnikami  niezbędnymi  do
potwierdzenia  legalności  jego  pochodzenia  (np.:  oryginalny  nośnik,  certyfikat
autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.). 

5. Wykonawca -  w  ramach  wynagrodzenia  umownego  -  zobowiązuje  się  do  właściwego
opakowania  i  załadowania  przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenia na czas dostawy,  aby
wydać go Zamawiającemu w należytym stanie.  Odpowiedzialność za wszelkie ewentualne
szkody powstałe do chwili wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

§ 2 Termin realizacji Umowy

1. Przedmiot  Umowy  powinien  zostać  dostarczony  do  siedziby  Zamawiającego  
tj. ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko.

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie do 21 dni liczonych od dnia
zawarcia niniejszej Umowy. 

3. *Konfiguracja  sprzętu  i  oprogramowania  powinna  być  wykonana  w  dniach  i  godzinach
uzgodnionych z Dyrektorem SP 1. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Przedmiot  Umowy  na  własny  koszt  i  ryzyko  
w  opakowaniach  nienaruszonych,  zabezpieczających  go  przed  uszkodzeniami  podczas
transportu i zapewniającymi jego nienaruszalność podczas transportu. 

5. O  planowanym  terminie  dostawy  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest
powiadomić  Zamawiającego  faksem  na  nr 87 523  00  98  lub  e-mail:

projektsp1olecko@gmail.com  z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stanie
zgodnym z treścią zobowiązania.

§ 3 Odbiór przedmiotu umowy
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1. Transport i rozładunek przedmiotu Umowy należy w całości do obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych zasobów, koniecznych
do dokonania rozładunku, przeniesienia, transportu i ustawienia dostarczonego przedmiotu
Umowy w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Fakt  dostarczenia przedmiotu Umowy,  zostanie  potwierdzony Protokołem Dostawy,  który
podpisany zostanie przez upoważnionych pracowników obu Stron:

1) po stronie Zamawiającego: 

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. …………………………..…

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ……………………………..

2) po stronie Wykonawcy: 

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ………………………………

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ………………………………

3. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia jego dostarczenia  
i  potwierdzony  zostanie  Protokołem  Odbioru  Przedmiotu  Umowy,  podpisanym  przez
upoważnionych pracowników obu Stron: 

1) po stronie Zamawiającego: 

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ……………………………..

2) po stronie Wykonawcy: 

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ………………………………

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w Protokołach, o których mowa w ust. 2
lub  ust.  3,  jakichkolwiek  nieprawidłowości,  w  tym  wad  fizycznych  Przedmiotu  Umowy,
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na swój koszt przedmiotu Umowy na nowy,
wolny od wad w terminie następnych 5 dni roboczych. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie w dostawie całości lub części przedmiotu
Umowy zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 1 Umowy. 

5. Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej
treścią są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ……………………….

2) po stronie Wykonawcy: 

……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel. ………………………

6. Zmiana osób, wskazanych w ust. 2, 3 i 5  wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie 
i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Za równoznaczną z pisemną formą powiadomienia
przyjmuje się w tym przypadku, również zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną, na
adresy mail: 

1) …………………………… (Zamawiający), 

2) ………………………… - (Wykonawca). 
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7. *W  ramach  procedury  odbioru  związanej  z  wykonaniem  umowy,  zamawiający  zastrzega
prawo  weryfikacji  czy  oprogramowanie  i  powiązane  z  nim  elementy,  takie  jak
certyfikaty/etykiety  producenta  oprogramowania  dołączone  do  oprogramowania  są
oryginalne  i  licencjonowane  zgodnie  z  prawem.  W  powyższym  celu  zamawiający  może
zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację
czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku
identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w
tym  podrobionych  lub  przerobionych  certyfikatów/etykiet  producenta,  zamawiający
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania  
i  certyfikatów/etykiet  należycie  licencjonowanych  i  oryginalnych  oraz  do  odstąpienia  od
umowy w terminie 30 dni od daty dostawy. 

§ 4  Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo,
całkowite  wynagrodzenie  w  wysokości  …..  złotych  netto  (słownie  złotych:  ……………
00/100), ,………… złotych brutto (słownie złotych: ……………00/100), w tym należny podatek
VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół
Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  płatne  będzie  jednorazowo,  przelewem  na
rachunek  bankowy  Wykonawcy  o  numerze  …………………………..…  w  terminie  do  30  dni
kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury. 

4. Zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.  Dane  do
faktury:  Nabywca  -  Gmina  Olecko,  19-400  Olecko,  Plac  Wolności  3,  NIP:  847-158-60-73.
Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20,
19-400 Olecko.

5. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  należności  wynikającej  z  prawidłowo  wystawionej
faktury dostarczonej  Zamawiającemu,  Wykonawca  ma prawo  do odsetek  ustawowych  za
opóźnienie.

§ 5 Licencje

1. *Na  mocy  niniejszej  umowy  Wykonawca,  na  czas  nieokreślony  i  bez  ograniczeń
terytorialnych udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.
1  Umowy  prawa  do  korzystania  z  bezterminowych,  niewyłącznych  licencji  do  pakietu
oprogramowania biurowego.

2. *Na  mocy  niniejszej  umowy  Wykonawca,  na  czas  nieokreślony  i  bez  ograniczeń
terytorialnych udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.
1  Umowy  prawa  do  korzystania  z  bezterminowych,  niewyłącznych  licencji  do
oprogramowania systemowego komputerów przenośnych.

3. *Na  mocy  niniejszej  umowy  Wykonawca,  na  czas  nieokreślony  i  bez  ograniczeń
terytorialnych udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.
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1 Umowy prawa do korzystania z bezterminowych, niewyłącznych licencji do pozostałego
oprogramowania nabytego w ramach niniejszej Umowy.

§ 6  Gwarancja wykonawcy

1. Wykonawca  gwarantuje,  że  przedmiot  Umowy  posiada  właściwości  zgodne  z  treścią
zobowiązania wynikającego z Umowy, w tym zapewnia że przedmiot dostawy jest wolny od
wad fizycznych i prawnych.

2.  *W  ramach  gwarancji  przy  sprzedaży,  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  …  -  letniej
gwarancji jakości na każdą dostarczoną - w ramach Przedmiotu Umowy - pozycję sprzętu  
i  wyposażenia  (w przypadku monitorów  interaktywnych  … – letniej gwarancji).  Okresy
gwarancyjne liczone są od daty podpisania - bez zastrzeżeń - Protokołu Odbioru, o którym
mowa  §  3  ust.  3  Umowy.  Zamawiający  jest  uprawniony  żądać  wykonania  świadczeń
gwarancyjnych po upływie okresu gwarancji, jeżeli ujawnienie się wady nastąpiło przed jego
upływem. 

3. Z  uwzględnieniem  postanowień  ust.  1,  gwarancja  Wykonawcy  obejmuje  dobrą  jakość,
prawidłowe  działanie  dostarczonego  Przedmiotu  Umowy  oraz  właściwości  wskazane  
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Umowy). W szczególności za wady objęte
gwarancją  Wykonawcy  uważa się  wszelkie  wady przedmiotu Umowy (lub jej  elementów,
podzespołów), w tym: wady produkcyjne zwłaszcza wynikające z wad materiałowych, wady
konstrukcyjne, wady wykonania, inne wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej
rzeczy,  a  także  wszelkie  inne  uszkodzenia  lub  zaburzenia  prawidłowego  funkcjonowania
rzeczy powstałe w toku normalnej eksploatacji przedmiotu Umowy. 

4. Jakakolwiek  usterka  lub  awaria  przedmiotu  Umowy,  która  nastąpi  w  okresie  trwania
gwarancji,  będzie przez Wykonawcę usunięta w ramach wynagrodzenia,  o którym mowa  
w § 4 ust.  1 Umowy,  łącznie z dojazdem serwisu,  ewentualnym transportem przedmiotu
Umowy do i z serwisu, kosztami części i robocizny. 

5. Zamawiający  zobowiązany  jest  niezwłocznie  powiadomić  Wykonawcę  o  wszelkich
roszczeniach z tytułu gwarancji, w tym o nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach
przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przyjmowania  zgłoszeń  gwarancyjnych  w  dni  robocze
telefonicznie  lub  drogą  elektroniczną.  Przyjęcie  zgłoszenia  gwarancyjnego  zostanie  przez
Wykonawcę  potwierdzone  drogą  elektroniczną  w  ciągu  4  godzin,  od  chwili  otrzymania
zgłoszenia gwarancyjnego, wraz z podaniem daty i dokładnej godziny otrzymania zgłoszenia.
W przypadku telefonicznej formy zgłoszenia, pracownik Wykonawcy przyjmujący zgłoszenie
zobowiązany  jest  podać  Zamawiającemu  swoje  imię  i  nazwisko  oraz  numer  telefonu
służbowego.  Za  dzień dokonania  zgłoszenia  gwarancyjnego Strony uznają  dzień wysłania
Wykonawcy zgłoszenia drogą elektroniczną lub dzień dokonania zgłoszenia gwarancyjnego
telefonicznie przez Zamawiającego, w zależności od tego, która z ww. form powiadomienia
zostanie  zastosowana  przy  zgłoszeniu  gwarancyjnym.  W  przypadku  zgłoszenia
reklamacyjnego  dokonanego  po  godz.  16:00  potwierdzenie  należy  przesłać  
w  następnym  dniu  roboczym  do  godz.  12:00,  zaś  za  dzień  dokonania  zgłoszenia
gwarancyjnego,  Strony  uznają  dzień  roboczy  następujący  po  dniu  wysłania  Wykonawcy
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zgłoszenia drogą elektroniczną lub dniu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego telefonicznie
przez Zamawiającego, w zależności, która z ww. form powiadomienia zostanie zastosowana
przy zgłoszeniu gwarancyjnym.

7. Zgłoszenia będą dokonywane na wskazane w § 3 ust. 5 pkt 2 numery telefonu lub adresy  
e-mail. 

8. Usługi  w  ramach  udzielonej  gwarancji  wykonywane  w  siedzibie  Zamawiającego  będą
świadczone w dni robocze. 

9. Obsługa zgłoszeń w ramach gwarancji będzie się odbywać w języku polskim. 

10. Naprawy  gwarancyjne  będą  dokonywane  przez  Wykonawcę  pod  adresem  siedziby
Zamawiającego,  a  jeśli  jednak  naprawa  Przedmiotu  Umowy  w  tym  miejscu  okaże  się
niemożliwa, Wykonawca może wykonać naprawę w innym miejscu. 

11. *W przypadku naprawy Przedmiotu Umowy poza adresem siedziby Zamawiającego, nośniki
pamięci (dyski twarde) pozostają u Zamawiającego. 

12. Wykonawca w ramach wykonywania usługi gwarancyjnej, będzie udzielał Zamawiającemu
wszelkich informacji związanych z naprawą lub wymianą Przedmiotu Umowy. Wykonawca
będzie  wykonywał  naprawy  w  ramach  gwarancji  przy  wykorzystaniu  odpowiednich
zasobów  materiałowych  i  sprzętowych,  których  zapewnienie  nie  leży  po  stronie
Zamawiającego. 

13. W przypadku ujawnienia wady (nieprawidłowości, awarii lub uszkodzenia) którejkolwiek  
z  pozycji  objętej  Przedmiotem  Umowy,  powstałej  w  okresie  gwarancji,  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  usunięcia  wady  (naprawy)  lub  dostarczenia  nowej,  wolnej  od  wad
pozycji  Przedmiotu  Umowy,  o  parametrach  technicznych  i  standardach  jakościowych  nie
gorszych niż pozycja Przedmiotu Umowy podlegająca naprawie lub wymianie, w terminie  
14 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 6 
z zastrzeżeniem ust. 14; 

14. Wykonawca, w szczególności zobowiązany jest do wymiany przedmiotu Umowy na nowy,
wolny od  wad,  o parametrach technicznych  i  standardach jakościowych  nie  gorszych  niż
pozycja Przedmiotu Umowy podlegająca wymianie, gdy: 

1) po  trzech  kolejnych,  dowolnego  rodzaju  naprawach  tego  samego  egzemplarza
Przedmiotu Umowy nadal wykaże on wady lub nieprawidłowości w działaniu – wymiana
nastąpi  w  terminie  7  dni  roboczych,  liczonych  od  dnia  dokonania  zgłoszenia
reklamacyjnego zgodnie z ust. 6.

2) czas naprawy egzemplarza Przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni roboczych liczonych
od  dnia  dokonania  zgłoszenia  reklamacyjnego  zgodnie  z  ust.  6  –  wymiana  nastąpi  
w  terminie  7  dni  roboczych  od  upływu  w/w  terminu.  W  przypadku  sprzętu
komputerowego  oraz   wyposażenia  Strony  dopuszczają,  aby  wymiana  nastąpiła  na
zastępczy sprzęt komputerowy lub wyposażenie, o którym mowa w ust. 13, przy czym 
w  takim  wypadku  sprzęt  zastępczy  musi  być  zapewniony  z  nośnikiem  pamięci.  
W  powyższych  przypadkach  Wykonawca  zobowiązany  jest  wymienić  wadliwy  sprzęt
komputerowy lub wyposażenie  na nowy,  wolny od wad,  bez uprzedniego pisemnego,
dodatkowego żądania Zamawiającego. 
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15. *W przypadku, gdy naprawa przedmiotu zamówienia  lub jego wymiana nie będzie możliwa
w terminach, określonych w ust. 13 lub ust. 14 pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
w tym terminie -  na czas wykonania obowiązków gwarancyjnych - zastępczy sprzęt tego
samego rodzaju o parametrach technicznych i  standardach jakościowych nie gorszych niż
pozycja podlegająca wymianie lub naprawie w ramach gwarancji, fabrycznie nowy, wolny od
wad. Zastępczy sprzęt -  wedle wyboru Zamawiającego -zostanie zapewniony z nośnikiem
pamięci, który nie będzie podlegał zwrotowi lub bez nośnika pamięci, o ile będzie możliwe
prawidłowe  działanie  zastępczego  sprzętu  komputerowego  z  nośnikiem  pamięci
pochodzącym  ze  sprzętu  komputerowego,  którego zgłoszenie  dotyczy.  W przypadku,  gdy
sprzęt zastępczy będzie posiadał nośnik pamięci, z chwilą jego przekazania Zamawiającemu
prawo  własności  tego  nośnika  przejdzie  na  Zamawiającego  w  ramach  wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

16. Z  zastrzeżeniem  zdania  drugiego,  każdorazowo  z  czynności  naprawy  lub  wymiany
poszczególnych  pozycji  przedmiotu  Umowy,  Strony  sporządzą  protokół  na  wzorze
zapewnionym przez Wykonawcę. W przypadku wymiany i dostarczenia przez Wykonawcę
nowych,  wolnych  od  wad  pozycji  Przedmiotu  Umowy,  na  uprzednio  zgłoszone  żądanie
Zamawiającego,  Strony  sporządzą  Protokół  Dostawy  lub  Odbioru,  zgodnie  
z postanowieniami § 3 ust. 2 lub ust. 3 Umowy. 

17. *W przypadku awarii nośnika pamięci będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy.
Uszkodzony nośnik pamięci pozostaje w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca pokrywa
koszty zakupu i wymiany nowych nośników pamięci.

18. *Wykonawca wyraża zgodę na instalowanie przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym,
bez  naruszenia  warunków  gwarancyjnych  przyjętych  w  Umowie,  zgodnych  dowolnych
komponentów  komputerowych  (np.:  pamięci  RAM),  nośników  pamięci  (dyski  SSD)  oraz
przyłączanie  dowolnych  zgodnych  urządzeń  peryferyjnych  (np.  drukarek)  w  dowolnym
segmencie sieci komputerowej.

19. Postanowienia  §  6  niniejszej  Umowy  stanowią  oświadczenie  (dokument  gwarancyjny)
Wykonawcy w rozumieniu art. 577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego Wykonawca zobowiązany
jest  do  świadczenia  usługi  gwarancyjnej  bez  ograniczeń  terytorialnych  na  podstawie
niniejszej  Umowy,  a  w  kwestiach  nieuregulowanych  na  podstawie  przepisów  Kodeksu
cywilnego,  bez  żadnych  warunków  dodatkowych  i  wyłączeń np.  posiadania  oryginalnych
opakowań. 

20. W okresie  udzielonej  gwarancji  wszystkie  pozycje  Przedmiotu  Umowy  muszą być  objęte
gwarancją,  która nie wyłącza,  nie  ogranicza ani  nie zawiesza uprawnień Zamawiającego  
z tytułu gwarancji Wykonawcy lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

21. *W  przypadku  wystąpienia  wad  prawnych  sprzętu  komputerowego  lub  wyposażenia,
Zamawiającemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
(lecz  nie  później  niż  do dnia  upływu  terminu  gwarancji  wadliwego  prawnie  przedmiotu
Umowy), przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i żądania naprawienia poniesionej
szkody.  W  przypadku  wytoczenia  przeciwko  Zamawiającemu  ewentualnego  powództwa  
z  powodu  wad  prawnych  sprzętu  komputerowego  lub  wyposażenia,  Wykonawca
zobowiązuje  się  zapewnić  Zamawiającemu,  na  swój  koszt,  ochronę  sądową  oraz  ponieść
konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego. 
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22. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  gwarancji,  o  której  mowa  wyżej,  Zamawiającemu
przysługują  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  rzeczy  sprzedanej.  Jeżeli  w  ramach
rękojmi Zamawiający zażąda wykonania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust.
13 i 14 do terminów realizacji poszczególnych obowiązków z tytułu rękojmi zastosowanie
mają odpowiednie terminy określone jak dla gwarancji. 

23. Terminy  rękojmi  w  odniesieniu  do  Przedmiotu  Umowy  biegną  od  daty  podpisania,  bez
zastrzeżeń, przez Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  w  przypadku  jeżeli
opóźnienie w terminie realizacji Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy przekroczy  
20 dni roboczych. 

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  powyżej,  Zamawiający  może  bez  wyznaczenia
dodatkowego terminu odstąpić od Umowy w- terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 powyżej - oraz jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie
z Umową. 

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania  terminu wypowiedzenia  
(tj.  ze  skutkiem  natychmiastowym),  w  przypadku  jeżeli  wysokość  kar  umownych
naliczonych  zgodnie  z  Umową  przekroczy  20%  wysokości  wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  lub  rozwiązania  jej  bez
zachowania terminu wypowiedzenia, sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie
Strony, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej bez
zachowania  terminu  wypowiedzenia.  Protokół  powinien  zawierać  szczegółowy  opis  prac
wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej bez zachowania terminu
wypowiedzenia.  Jeżeli  mimo wezwania  Wykonawca nie  podpisze protokołu,  Zamawiający
uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i podpisania. 

5. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia
Zamawiającego o odstąpieniu albo rozwiązaniu Umowy wraz z uzasadnieniem. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach: 

1) z  tytułu  niedotrzymania  terminu  dostawy  całości  lub  części  Przedmiotu  Umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za  niedotrzymanie  podanego  w  §  6  niniejszej  umowy  czasu  wykonania  działań
serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości  50 złotych brutto  za każdy dzień
opóźnienia.

3) w przypadku odstąpienia od Umowy,  o którym mowa w ust.  1 powyżej lub o którym
mowa  w §  3  ust.  7  lub  §  6  ust.  21 Umowy,  lub skorzystania  przez Zamawiającego  
z ustawowego prawa odstąpienia w oparciu  o właściwe przepisy prawa powszechnie
obowiązującego - 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy. 
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7. Zapłata kar umownych,  o których mowa w ust.  6 nastąpi  przelewem na wskazany przez
Zamawiającego  rachunek  bankowy  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy
wezwania do jej zapłaty. 

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może
potrącić swoją wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności Wykonawcy z tytułu
wynagrodzenia. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę nie
później niż w dniu dokonania potrącenia. 

9. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego  wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  przez
Wykonawcę  z  powodu  okoliczności,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający   
–  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.1
niniejszej umowy,

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają prawu odstąpienia od Umowy w oparciu
o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 8  Siła wyższa

1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Umowy. 

2. W  przypadku  działań  siły  wyższej,  tj.  zdarzeń  zewnętrznych,  na  które  Strony  nie  mają
wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
których  nie  można  było  przewidzieć  i  których  nie  dało  się  uniknąć  nawet  w  przypadku
dołożenia  przez Strony  najwyższej  staranności,  Strona  dotknięta  działaniem siły  wyższej
poinformuje  niezwłocznie  pisemnie  drugą  Stronę  o  wystąpieniu  siły  wyższej  oraz  
o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej
Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 

§ 9 Zmiany umowy

1. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, adresów e-mail wskazanych w niniejszej
Umowie,  następują  w  drodze  pisemnego  zawiadomienia  drugiej  Strony,  w  terminie
niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną 
z formą pisemną przyjmuje się elektroniczną formę pisma. W razie zaniechania obowiązku
poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje
się za doręczoną prawidłowo. 

2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 

1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym
zmianie  ulegnie  wyłącznie  cena  (wynagrodzenie)  brutto,  a  zaoferowana  cena
(wynagrodzenie)  netto  pozostanie  bez  zmian.  Zmiana  cen  nastąpi  od  dnia
obowiązywania  odpowiednich  przepisów  prawa.  Zmiana  może  dotyczyć  wyłącznie
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wynagrodzenia  za  świadczenie  Wykonawcy  po  wejściu  w  życie  ustawy  zmieniającej
stawkę podatku VAT, 

2) w przypadku  wycofania  z  sieci  dystrybucji  modelu  przedmiotu  Umowy  wskazanego  
w  ofercie,  który  Wykonawca  zaoferował  i  niemożliwości  dostarczenia  go
Zamawiającemu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  model  będący  technicznym
następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący
następcą  ma  gorsze  parametry,  nie  posiada  wszystkich  cech  użytkowych  modelu
pierwotnego  lub  gdy  nie  ma  następcy  wycofanego  modelu  przedmiotu  Umowy,
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  model  inny  o  identycznych  lub  lepszych
parametrach, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że proponowany model i typ posiada wymagane parametry minimalne, w tym spełnia
wszystkie wymagane normy oraz wymagania przepisów prawa,  w tym dyrektyw Unii
Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające niemożliwość
dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany model i typ zamiast
oferowanego  pierwotnie  modelu  wraz  z  zapewnieniem  o  spełnieniu  minimalnych
parametrów wymaganych przez Zamawiającego, 

3) Zmiany,  o których mowa w ust.  2 wymagają,  pod rygorem nieważności,  sporządzenia
pisemnego aneksu do Umowy.

§ 10 Informacje poufne

1. Wszelkie  dane  i  informacje  przekazane  Wykonawcy  w związku  z  wykonaniem  niniejszej
umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako
poufne i  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy. 

2. Postanowienia ust.  1 powyżej nie dotyczą informacji  publicznych,  informacji  powszechnie
znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji
publicznej,  jednostek  samorządu  terytorialnego,  sądów  i  prokuratury  oraz  instytucji
organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są uprawnione do
żądania danych na podstawie odrębnych przepisów. 

§11 Rozwiązywanie sporów

Wszelkie  ewentualne  spory powstałe  na tle  realizacji  niniejszej  Umowy  lub w związku  z  jej
interpretacją  Strony  zobowiązują  się  rozwiązać  polubownie,  przy  zachowaniu  drogi
postępowania  reklamacyjnego,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  poddać  je  pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  
lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

2. O  zmianach  w  swoich  danych  adresowych  Wykonawca  obowiązany  jest  informować
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
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uznania  wysłania  korespondencji  pod  ostatnio  znany  adres  Wykonawcy  za  skutecznie
doręczoną.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  polskiego,  
w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny. 

4. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy.
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	wyłonionym na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24z późn. zm.) o następującej treści:

