Załącznik nr 1 do SIWZ

Umowa
zawarta w Bełchatowie w dniu ………………… pomiędzy:
”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005790; nr BDO 000023260;
nr NIP 769–19–17–979; wysokość kapitału zakładowego 71 213 000, 00 zł, którą reprezentuje:

1)

Mariusz Pękala – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
.............................................................................................................................,
którą reprezentują:
.............................................................................................................................,
.............................................................................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Preambuła
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) została
zawarta umowa następującej treści:

1.
2.

3.

§1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy – SIWZ.
Zamawiający wymaga instalacji, konfiguracji, montażu i przeniesienia wszystkich zgromadzonych danych
z wycofywanego sprzętu oraz do pokazu sprawności technicznej dostarczonego sprzętu i przeszkolenia
pracowników w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu.
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie
oraz w opisie przedmiotu zamówienia - SIWZ oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, na podstawie
której zawarta została niniejsza umowa.

Przedmiot umowy obejmuje:
4.

Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach:
Lp.
1.
2.

1.
2.

Rodzaj komputera
Zestaw komputerowy stacjonarny typu A z monitorem typu A
i zasilaczem UPS
Zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A
zasilaczem UPS oraz dodatkowym kontrolerem RS232

Ilość szt.
63
7

3.

Zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A

14

4.

Zestaw komputerowy przenośny typu B z monitorem typu A

4

5.

Zestaw komputerowy przenośny typu C z dwoma monitorami typu A

2

6.

Zestaw komputerowy przenośny typu D z monitorem typu B

1

§2. Miejsce i termin wykonania
Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie do …….dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, wyprodukowany w 2020 r., technicznie
sprawny, gotowy do pracy, w miejsca i terminach wskazanych przez Zamawiającego:
a)
Oddział Bełchatów, Bełchatów ul Bawełniana 18, 97-400
•
28 zestawów komputerowych stacjonarnych typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS,
•
1 zestaw komputerowy przenośny typu D z monitorem typu B
•
2 zestawy komputerowe przenośne typu C z dwoma monitorami typu A
•
2 zestawy komputerowe przenośne typu B z monitorem typu A
•
3 zestawy komputerowych przenośny typu A z monitorem typu A

wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, oraz
dostosowania serwera aktualizacji WSUS do systemu Windows 10 zgodnie z SIWZ w terminie
określonym w §2 ust. 1 umowy.
b)

Oddział Bełchatów, Bełchatów ul. Przemysłowa 14, 16, 97-400
12 zestawów komputerowych stacjonarnych typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
•
1 zestaw komputerowy przenośny typu B z monitorem typu A
•
2 zestawy komputerowe przenośne typu A z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust 1umowy.
•
•

c)
•
•

Składowisko Ostrzeszów, Ostrzeszów ul. Ceglarska 1A, 63-500
•
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS
•
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.

d)

e)
•
•

f)
•
•

g)
•
•

h)

Oddział Łask, Łask ul. Żeromskiego 14, 98-100
4 zestawy komputerowe stacjonarne typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS,
1 zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.

Oddział Pabianice, Pabianice ul. Traugutta 6A, 95-200
2 zestawy komputerowe stacjonarne typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS
1 zestaw komputerowy przenośny typu B z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.
Oddział Skierniewice, Skierniewice ul. Czerwona 7, 96-100
4 zestawy komputerowe stacjonarne typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS
1 zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.
Składowisko Julków Gmina Skierniewice
2 zestawy komputerowe stacjonarne typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.

Składowisko Gotartów Gmina Kluczbork
3 zestawy komputerowe stacjonarne typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS,
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
•
1 zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy
•
•

i)

Składowisko Dylów Gmina Pajęczno
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu A z monitorem typu A i zasilaczem UPS,
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
•
1 zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.
•
•
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j)
•

Składowisko Teklinów Gmina Wieruszów
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.

Składowisko Wola Kruszyńska Gmina Bełchatów
1 zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A zasilaczem UPS oraz
kontrolerem RS232
•
1 zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A
wraz z kompleksową instalacją, przeniesieniem danych z uprzednio używanych zestawów, zgodnie
z SIWZ w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy.
Z czynności wskazanych w §2 ust. 2 Wykonawca i Zamawiający sporządzają protokół (cząstkowy)
przekazania, który Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego po upływie 5 dni roboczych od momentu
rozpoczęcia procesu weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający rozpocznie proces weryfikacji
w momencie instalacji nowego sprzętu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje lub nie protokół
przekazania z podaniem uzasadnionych przyczyn w przypadku braku akceptacji. W razie nie zaakceptowania
protokołu Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dokonać poprawek w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu umowy,
w obecności Zamawiającego w miejscach i w terminach przez niego wskazanych.
Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w ramach wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 umowy w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w terminie i miejscu
określonym przez Zamawiającego.
k)

•

3.

4.
5.

§3. Odbiór i gwarancja
Odbiór.
1.

2.

3.

4.

5.

Za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Protokół stanowi o stwierdzeniu zgodności dostarczanego
przedmiotu umowy w zakresie wymaganych parametrów technicznych oraz wykonanych usług oraz zgodności
dostarczonych dokumentów z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 5.
Końcowego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Osobami upoważnionymi do wykonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego jest:
Artur Grabarczyk, tel. 609-82-82-34, adres e-mail: agrabarczyk@eko-region.pl
Jarosław Staniec, tel. 781-99-99-28, adres e-mail: admin@eko-region.pl
Jeżeli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na sprawny, a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy
w ilości wynikającej z umowy na swój koszt w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbioru.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wykaz wad do usunięcia podpisany przez
osoby upoważnione do czynności odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
a)
Kartę gwarancyjną w języku polskim lub inny dokument uprawniający do korzystania z gwarancji, zgodnie
z §3 ust. 6 niniejszej umowy
b)
Pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną sprzętu w języku polskim lub angielskim (instrukcja
obsługi),
c)
Płyty CD-ROM, DVD-ROM, nośniki USB ze sterownikami sprzętu, pełnymi wersjami zainstalowanego
oprogramowania (system operacyjny, pakiet biurowy),
d)
Dokument stwierdzający prawo z licencji do legalnego używania programów, wystawiony na EKOREGION sp. z. o. o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18,
e)
Protokoły (częściowe) przekazania.

Gwarancja.
6. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego na sprzęt wymieniony w §1 ust. 4 umowy:
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj komputera
Zestaw komputerowy stacjonarny typu A z monitorem typu A
i zasilaczem UPS
Zestaw komputerowy stacjonarny typu B z dwoma monitorami typu A
zasilaczem UPS oraz dodatkowym kontrolerem RS232
Zestaw komputerowy przenośny typu A z monitorem typu A

Ilość szt.
63
7
14

3

4.

Zestaw komputerowy przenośny typu B z monitorem typu A

4

5.

Zestaw komputerowy przenośny typu C z dwoma monitorami typu A

2

6.

Zestaw komputerowy przenośny typu D z monitorem typu B

1

z wykluczeniem urządzeń peryferyjnych (klawiatura, mysz, napęd dvd, replikator portów) na które wykonawca
udziela 24 miesięcy gwarancji oraz baterii na które wykonawca udziela 12 miesięcy od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji i rękojmi każdego z elementów przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia jego wadliwego działania (usterki) przez Zamawiającego, ujawnionego
podczas użytkowania przedmiotu umowy.
a)
Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy (serwisu wskazanego przez Wykonawcę) na zgłoszone usterki
przez Zamawiającego jeden dzień roboczy na sprzęt wymieniony w §1 ust. 4
od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej.
b)
Strony ustalają czas usunięcia usterki przez Wykonawcę:
1)
24 godziny dla usterek krytycznych tj. uniemożliwiających uruchomienie wdrożonego rozwiązania
w pełni funkcjonalnego,
2)
5 dni roboczych dla usterek niekrytycznych tj. pozwalających na bezproblemową pracę wdrożonego
rozwiązania w pełni funkcjonalnego
od chwili wysłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej.
Naprawa sprzętu w okresie gwarancji nastąpi na koszt Wykonawcy w miejscu eksploatacji sprzętu.
W przypadkach wymagających naprawy w okresie gwarancji i rękojmi, poza lokalizacjami wskazanymi przez
Zamawiającego, koszt transportu do naprawy oraz koszty transportu powrotnego obciążać będą Wykonawcę.
Wykonawca nie może realizować napraw zgłaszanych usterek niepodlegających gwarancji, które będą
generowały dodatkowe koszty, bez wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego i uzyskania
jego akceptacji.
W okresie objętym gwarancją i rękojmią, w przypadku braku naprawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę
w terminie określonym w § 3 ust. 7 litera b, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 24 godzin
urządzenia/usługi zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do
umowy - SIWZ w przeciwnym razie Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi
z zakupem nowego podzespołu, niezależnie od zapisów §7 ust. 1 litera f umowy.
W okresie od uruchomienia pierwszej partii sprzętu do czasu uruchomienia ostatniej partii sprzętu Wykonawca
wykona naprawy i usunie drobne usterki na zasadach jak w okresie gwarancji.
Na zasadach przewidzianych w odrębnej umowie strony umowy mogą ustalić zasady świadczenia serwisu
pogwarancyjnego na zakupiony przedmiot umowy oraz części zamienne.
§4. Płatność
Łączna kwota za wykonanie umowy w całości należna Wykonawcy wynosi ………………… zł netto (słownie:
…………………………………………….złotych).
Wartość VAT: …………………………………. zł (słownie:…………………………………………………..złotych).
Wartość brutto: ………………………………....zł (słownie: ……………………………………….…………złotych).
Łączna kwota za wykonanie umowy składa się z:
………………… zł netto (słownie: …………………………………………….złotych) za zakup i dostawę sprzętu
komputerowego oraz ………………… zł netto (słownie: …………………………………………….złotych) za
usługę konfiguracji, instalacji i przeniesienia wszystkich danych z wymienianych jednostek komputerowych
oraz dostosowania serwera aktualizacji WSUS do systemu Windows 10, na podstawie oferty Wykonawcy
z dnia………………………., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Cena obejmuje koszty zakupu dostarczanego sprzętu, transportu do miejsc uprzednio ustalonych
z Zamawiającym w trybie określonym w §2 ust. 2 umowy oraz koszty przejazdów związane z instalacją,
montażem, konfiguracją i przeniesieniem danych do dostarczonego sprzętu, pokazem sprawności technicznej
dostarczonego sprzętu, przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu.
Płatność za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych
odpowiednio:
a)
Pierwsza faktura wystawiona będzie po dostarczeniu sprzętu komputerowego będącego przedmiotem
zamówienia, popartego podpisanym przez strony bez uwag protokołem odbioru częściowego
b)
Druga faktura wystawiona będzie po wykonaniu usługi instalacji i konfiguracji oraz przeniesienia danych
oraz dostosowania serwera aktualizacji WSUS do systemu Windows 10, będących przedmiotem umowy,
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego przez Zamawiającego
po bezusterkowym odbiorze wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o którym mowa w §3 ust. 1
umowy.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury
w formie papierowej lub elektronicznej.
Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Umową spowoduje
opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo wystawionej faktury, za które to
opóźnienie nie przysługują Wykonawcy jakiejkolwiek odsetki.
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7.

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego
wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

8.

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie
podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował
się wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za
ewentualne opóźnienie w zapłacie.

9.

Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr
15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

1)

2)

1.
2.

3.

1.

2.

§5. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie prac w terminie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa,
b) Należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac,
c) Utrzymanie warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, m.in. zgodnie z wymogami bhp,
ppoż.,
d) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac oraz będzie ponosił pełną
odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót,
e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar wykonywanych prac z chwilą ich rozpoczęcia,
f) Wykonawca w momencie dokonania odbioru dołączy instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim,
książki gwarancyjne, licencje oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji, w tym
instrukcje eksploatacji systemu.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Udostępnienie miejsca wykonania prac,
b) Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy,
c) Dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy
§6. Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za
pisemną zgodą obu stron.
Prawo do rozwiązania umowy przysługuje w następującym przypadku:
a) Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, za odszkodowaniem w kwocie wynikającej
z § 7 ust. 1 litera a umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:
•
Wykonanie umowy jest realizowane niezgodnie z przedmiotem umowy określonym w § 1 oraz
terminem określonym w § 2 ust. 1
•
Likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy
•
Nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy
Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§7. Kary
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a)
Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę - 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.
b)
Za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami określonymi w §1 niniejszej umowy oraz
załącznikiem nr 1 do umowy - SIWZ – 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust 1.
c)
Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac w ustalonym w §2 ust. 1 terminie – 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień. Jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni roboczych
– 1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1. za każdy rozpoczęty dzień.
d)
Za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązków w ramach gwarancji i rękojmi (czasu reakcji)
ustalonych w §3 ust. 7 litera a – 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień. Przez dzień opóźnienia rozumie się, każdą rozpoczętą dobę od chwili wysłania
zgłoszenia reklamacyjnego w formie telefonu/faksu lub poczty elektronicznej.
e)
Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek w ustalonym terminie określonym w §3 ust. 7 litera b
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień.
f)
Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia/usługi zastępczej, o której mowa w §3 ust. 11 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień.
W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego.
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§8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca wniesie i zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w kwocie ………. zł (słownie: …………… złotych)
w postaci ……………………………………... W przypadku uchybienia powyższemu obowiązku Zamawiający ma
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokości określonej § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia
na rzecz podwykonawców, a także z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wynikającego z umowy
stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 kc, ukształtowanego między Zamawiającym a Wykonawcą jako
ewentualnymi dłużnikami solidarnymi, rozstrzygającego o obowiązku zwrotu Zamawiającemu całości kwot,
w razie ich zapłaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
wniesione
w
formie
gwarancji
bankowej
lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie a sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jego dostarczenia.
4. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% w kwocie ………….. zł nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część w wysokości
30% w kwocie …………… zł zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy.
§9. Kontakt
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
Po stronie Zamawiającego: …………………………………….,
Adres korespondencji: ……………………………….., kod pocztowy……………………, tel.: …………………………,
fax: ……………………, e-mail: ……………………………………...
Po stronie Wykonawcy: …………………………………….,
Adres korespondencji: ……………………………….., kod pocztowy……………………, tel.: …………………………,
fax: ……………………, e-mail: ……………………………………...

1.
2.

2.
3.

4.

§10. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zmianie może ulec treść umowy dotycząca:
a)
Terminu dostawy – z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, przez
co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec, takie
w szczególności jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego,
decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych.
b)
Przedmiotu umowy wskazanego w 1 ust. 4 – w przypadku braku dostępności lub zakończenia produkcji
elementów oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferowane w ich miejsce produkty muszą spełniać
wymogi techniczne opisane w SIWZ.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny
właściwy siedzibie Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….
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