Załącznik D
UMOWA Nr .......
W dniu _________________, w Warszawie, pomiędzy:
Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18, wpisanym
do rejestru Instytutów prowadzonego przez Prezesa PAN pod nr RIN-III-20/98, NIP 525-000-89-56,
reprezentowanym przez

prof. dr hab. Piotra Życkiego - Dyrektora Centrum
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a:
.............................................................................
z
siedzibą
w
.............................
przy
ul. ........................................, kod pocztowy .......-............, REGON .........................,
NIP ...................................., wpisanym do ewidencji ................................, reprezentowanym
przez ..............................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z artykułem 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
została zawarta umowa o następującej treści :
§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej „Sprzętem”, do miejsc

wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku A do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz opisem
parametrów zamawianego Sprzętu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 2.

1. Wykonawca na swój koszt i ryzyko, obejmujące w szczególności transport, spedycję, załadunek i
wyładunek, ubezpieczenie oraz ewentualną odprawę celną i cło, dostarczy Przedmiot umowy w
miejsce wskazane przez Zamawiającego w Załączniku A do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy, zarówno co do
rodzaju jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe, a powyższa
zmiana nie będzie stanowiła naruszenia zasady podanej w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za wykonaną część
zamówienia, bez dodatkowych skutków finansowych.

§ 3.
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto.............. zł,
(słownie: ............................... zł) określoną w ofercie, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Wartość przedmiotu umowy nie prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego wynosi ......................... zł (słownie: ..................................................................)
Do wyżej wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ..%, co stanowi
kwotę:......................................... Łącznie wartość przedmiotu umowy strony określają na kwotę nie
większą niż: ..................................................... (słownie: ......................................................)
3. Cena za realizację przedmiotu umowy prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U., poz. 915 ze zm.) na kwotę ………………zł
(słownie:…………………..), Do wyżej wymienionej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w
wysokości ..%, co stanowi kwotę ……………………., który ponosi i rozlicza Zamawiający,
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2011 Nr 177, poz. 1054, z późn zm.). Łącznie wartość przedmiotu umowy strony określają na kwotę
nie większą niż: ..................................................... (słownie: ......................................................)
4. Wartość Przedmiotu umowy obejmuje cenę Sprzętu, jego montażu oraz usług serwisu
gwarancyjnego, jak również koszty ubezpieczenia i transportu Przedmiotu umowy do miejsca
dostawy.
§ 4.
1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5
umowy.
2. Zapłata faktury nastąpi przelewem bankowym, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za zwłokę w dokonaniu zapłaty Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
§ 5.
1. Termin realizacji umowy ustala się do 29 lipca 2016 roku.
2. O dacie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na trzy dni przed planowanym terminem
dostawy.
3. Umowny termin zakończenia realizacji umowy może ulec przesunięciu wyłącznie z powodu
wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w przedmiocie zamówienia lub siły wyższej,
mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół końcowego, bezusterkowego
odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust.
4 i 5 niniejszej umowy. Potwierdzeniem wykonania dostawy częściowej będzie protokół odbioru
części zamówienia, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa
w § 14 ust. 4 i 5 niniejszej umowy. Terminem zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w
ust.1, jest data dokonania końcowego, bezusterkowego odbioru Sprzętu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury z datą końcowego, bezusterkowego odbioru
sprzętu.

§ 6.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Odbioru Przedmiotu umowy, zgodnego z opisem Sprzętu w Załączniku nr 2 do umowy.
2. Zapłaty wynagrodzenia w ustalonym przez Strony terminie.
§ 7.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Ofertą, opisem parametrów Sprzętu i warunkami
zawartymi w niniejszej umowie;
2. dostarczenie wraz ze Sprzętem dokumentacji użytkowej obsługi Przedmiotu umowy opisującej
podstawowe funkcje Sprzętu i oprogramowania w języku polskim – pozostała dokumentacja może
być sporządzona w języku polskim lub angielskim, bądź w obu tych językach;
3. dostarczenie w dniu dostawy szczegółowych informacji dotyczących sposobu zgłoszenia awarii oraz
lokalizacji punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji, wraz z
pisemną gwarancją dla wszystkich podzespołów, określonych w załączonym do gwarancji spisie
zawierającym numery seryjne i modele urządzeń.
§ 8.
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy
stanowić będą kary umowne.
2. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie ustalonym w § 5 Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie części dostawy
określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie
terminu do dnia dokonania odbioru. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar
umownych z bieżącej należności Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy, stwierdzonych przed dokonaniem
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w
wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku opóźnienia w
realizacji czynności wynikających z warunków gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,2% wartości uszkodzonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. W razie odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy, o której
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Zapłata kar umownych wymienionych w ust. 2 i 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania dostawy, naprawy lub wymiany sprzętu.
6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości
10% wartości Przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem okoliczności wymienionych w § 5
ust. 4.
7. Kary umowne naliczone z różnych tytułów do daty odstąpienia od umowy sumują się.
8. Niezależnie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 9.

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego Sprzętu w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości
odbioru.
2. Jednocześnie z odbiorem nastąpi przekazanie Sprzętu Zamawiającemu.
3. W dniu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację niezbędną do końcowego
odbioru, szczegółowe warunki gwarancji oraz adresy, nr telefonów i faksów pod którymi będą
przyjmowane zgłoszenia uszkodzeń.
4. W przypadku ujawnienia w toku odbioru wad lub usterek, Zamawiający może uznać, że wykryte
przez niego wady i usterki nie mają istotnego znaczenia i wówczas może nie domagać się ich
usunięcia lecz zażądać obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Sprzęt dostarczony z
wadami i usterkami. Jeżeli Wykonawca przyjmie żądanie Zamawiającego, traktuje się to jako
zmianę wynagrodzenia umownego.
5. W przypadku żądania usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usunięcie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może zlecić ich
usuniecie osobie trzeciej. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę na co najmniej 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia
wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wszelkie ryzyka związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem przedmiotu umowy przechodzą
na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Własność Sprzętu przechodzi na
Zamawiającego po dokonaniu zapłaty za dostawę.
7. Wykonawca, w okresie realizacji umowy, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane działaniem własnym, osób zatrudnionych i współpracujących oraz osób trzecich,
związane z dostawą Sprzętu do siedziby Zamawiającego.
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat od daty
odbioru końcowego. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu
na okres:
- urządzenia peryferyjne
– jak gwarancja producenta,
- zestawy komputerowe, serwery
– 24 miesiące,
licząc od daty podpisania protokołu końcowego, bezusterkowego odbioru.
2. Zamawiający może zgłosić nieprawidłowe działanie Sprzętu (awarię) w godzinach od 8:00 do
17:00, od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek oraz zleceń serwisowych będą przesyłane
za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii Sprzętu nie później niż
następnego dnia roboczego od daty otrzymania informacji o awarii.
4. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji Sprzętu. W przypadku niemożności dokonania
naprawy w danej lokalizacji koszty dostarczenia Sprzętu do/z punktu serwisowego oraz z/do
miejsca instalacji ponosi Wykonawca.
5. W razie, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż dwa dni robocze, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego, dostarczy w trzecim dniu naprawy Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i
standardach lub uzgodniony Sprzęt o podobnej funkcjonalności.
6. W przypadku gdy czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 6 tygodni lub jakikolwiek podzespół
będzie wymagał naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany
jest wymienić na własny koszt przekazany do naprawy Sprzęt na nowy lub inny wolny od wad i
zgodny ze specyfikacją (Załącznikiem A do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
uzgodniony z Zamawiającym (przez podzespół rozumie się tu jednostkę centralną, pamięć, kartę
sieciową itp.).
7. Okres trwania gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.
8. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:
1) instalowania i wymiany w zakupionym Sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np. modemów,
sterowników sieci, dysków), zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel;

2)
3)
4)
5)
6)

dokonywania przez wykwalifikowany personel zmian w konfiguracji oprogramowania;
powierzania Sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;
przenoszenia dostarczonego Sprzętu, w następstwie zmiany siedziby;
przekazywania dostarczonego Sprzętu do innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
odpowiedniej konserwacji Sprzętu.

§ 11.
1. Wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią tajemnicę
Zamawiającego i Wykonawcy – w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).
2. Zamawiający i Wykonawca oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz
osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki zobowiązane są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów tej ustawy.
§ 12.
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą
starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji.
2. W razie braku porozumienia spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13.
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego dla
celów związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma prawo do wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
3. Strony zgodnie oświadczają, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dane je identyfikujące,
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 782), która podlega udostępnianiu w trybie przewidzianym przez tę ustawę.
§ 14.
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób trzecich
oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.)
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne osoby praw bądź
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Przedstawicielem Zamawiającego do spraw kontaktów z Wykonawcą wyznacza się:
.......................................................
5. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym wyznacza się: .......................................................
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się wyłącznie formie aneksów sporządzonych na
piśmie, za zgodą obydwu Stron, pod rygorem nieważności.
7. Niniejsza umowa, składająca się z pięciu stron i dwóch załączników, została sporządzona w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ............................ .
2. Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

...........................

............................

