Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu …………………… r. w Rzeszowie
pomiędzy:
....................................................................................................................
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
………………………………. z siedzibą w …………………, ul. ………………..
NIP ………………….
zarejestrowaną w …………………………. pod nr ……………………………. ...
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”
w wyniku wyboru oferty wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami) zawarto umowę o
następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wraz z montażem, wyposażenia i uruchomieniem, oraz
wykonania prac adaptacyjnych pomieszczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym do:
a) dostarczenia i montażu do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie jako miejsce spełnienia
świadczenia, sprzętu zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do
specyfikacji i jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz z Ofertą Wykonawcy stanowiącą
Załącznik do umowy,
b) udzielenia licencji do oprogramowania,
c) dostarczenia instrukcji obsługi do sprzętu w języku polskim,
d) udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt (dostarczenie kart gwarancyjnych),
e) wykonania prac adaptacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, odpowiednim stanem
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub zleceniobiorców lub innych osób współpracujących oraz
że przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
3. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i wyposażenie musi być fabrycznie nowy.
4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
prawne nie jest umownie wyłączona. Strony ustalają dwuletni okres rękojmi, licząc od dnia podpisania
Protokołu Przekazania.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego …………………………………………….
6. Wykonawca zobowiązuje się udzielić licencje oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający był
uprawniony do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
a) prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności odsprzedawanego oprogramowania w dowolny
sposób;
b) prawo do instalowania odsprzedanego oprogramowania;
c) prawo do wykonywania kopii zapasowych dostarczanych przez Wykonawcę nośników oraz
zainstalowanych odsprzedanych oprogramowań;
d) prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielono licencji, poprzez zamówienie i
zainstalowanie nowszych wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie;
e) prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach wytwórcy oprogramowania.

Dostawa przedmiotu umowy oraz serwis powinny być wyznaczone na dzień roboczy tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 16.00.
8. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego związane z przedmiotem
umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.
9. W przypadku braku odpowiedzi na pisma Zamawiającego w terminie określonym w ust. 8 niniejszego
paragrafu pismo uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń i nie może być ono później kwestionowane.
10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i nie
narusza praw majątkowych osób trzecich.
11. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z
dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
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§3
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, wyposażenie, prace i oprogramowanie na okres nie
krótszy niż 2 lata chyba ze określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania, o którym
mowa w § 4 ust. 6.
Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych urządzeniach i
wyposażeniu wchodzących w skład Przedmiotu niniejszej Umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie
zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli dostarczony sprzęt lub
wyposażenie:
a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;
b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,
c) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczony jest w stanie
niezupełnym.
Jeśli w załącznikach nie określono zasad udzielania świadczeń gwarancyjnych to serwis w okresie gwarancji
będzie świadczony na następujących warunkach:
a) Okres gwarancyjny: 2 lata,
b) Przyjmowanie zgłoszeń: 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu,
c) Czas reakcji: 4 godziny,
d) Gwarantowany czas tymczasowego usunięcia awarii: 24 godziny,
e) Gwarantowany czas docelowego usunięcia awarii: 48 godzin.
Wraz ze zgłoszeniem osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania krótkiego opisu awarii lub usterki.
Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania czy zgłoszenie dotyczy awarii czy usterki.
Jako awarię rozumie się częściową lub całkowitą niesprawność działania systemów, oprogramowania lub
urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, polegającą na istotnym pogorszeniu parametrów pracy
przez użytkowników bądź niewykonywaniu albo niewłaściwym wykonywaniu poszczególnych funkcji lub
operacji.
Jako usterkę rozumie się inną niż określona w ust. 8 nieprawidłowość w działaniu systemów,
oprogramowania lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu 1 (jednej) godziny osoba zgłaszająca awarię lub usterkę zostanie
poinformowana o danych kontaktowych osoby, która została przydzielona do obsługi danego zlecenia.
W miarę postępu prac przedstawiciel Zamawiającego zgłaszający awarię lub usterkę będzie na bieżąco
informowany o statusie zlecenia.
Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do wstępnego i tymczasowego rozwiązywania awarii lub usterek, o
ile tymczasowe rozwiązanie przywróci poprzednie parametry pracy systemu, urządzenia lub
oprogramowania z punktu widzenia jego użytkownika.
Serwisem nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia urządzeń lub ich części oraz wszelkie spowodowane nimi wady powstałe z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b) wady powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwego używania i/lub konserwacji niezgodnego z
instrukcją obsługi i dokumentacją,
c) wady powstałe w wyniku przeróbek, modyfikacji urządzeń lub ich części dokonane przez Zamawiającego
lub osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
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§4
Jeżeli dostarczony sprzęt bądź wyposażenie będą niezgodne z ofertą złożoną do postępowania lub nie będą
spełniały odpowiednich wymogów jakościowych i technicznych, Wykonawca jest zobowiązany odebrać
dostarczony Przedmiot niniejszej Umowy na swój koszt i wymienić na nowy, wolny od wad i zgodny
z ofertą, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu wskazanego
w ofercie.
3. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania lub zaniechania.
4. Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej jedno
dniowym wyprzedzeniem.
6. Zamawiający zobowiązuje się:
a) do sprawdzenia – w obecności pracownika Wykonawcy - kompletności zakresu dostawy, oraz prac
adaptacyjnych zgodności z Umową i Załącznikami pod względem ilościowych oraz do zgłoszenia
ewentualnych roszczeń o usunięcie braków ilościowych lub innych braków albo dokonanie uzupełnień
w terminie do końca następnego dnia roboczego w którym nastąpiło przekazanie dostarczonego
sprzętu i oprogramowania.
b) do odbioru do końca dnia, w którym nastąpiła dostawa, bądź prace adaptacyjne zostały ukończone.
7. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia części przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Przekazania bez żadnych zastrzeżeń.
8. Jeżeli zaoferowany do Odbioru Przedmiot Umowy nie spełnia wymogów określonych w Umowie oraz
Załącznikach, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, w
terminach wynikających z zapisów gwarancyjnych, w innych przypadkach termin ten wynosi 7 dni od
wskazania wady przez Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy zaoferowany do odbioru przez Wykonawcę przedmiot umowy spełnia wymogi określone
w Umowie, Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia jego Odbioru i zapłaty wynagrodzenia
ustalonego niniejszą Umową. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony
stosownych protokołów.
10. Potwierdzenie odbioru sprzętu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji
jakości.
§5
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:
a) Ze strony Wykonawcy
………………………………….
b) Ze strony Zamawiającego ………………………………….
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać
się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmiany treści niniejszej Umowy
§6
1. Cenę umowną brutto za wykonanie całości umowy, zwaną również dalej „wynagrodzeniem” określa się na
kwotę ………………………………………. zł (słownie: ………………………………………….).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją
Przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności zaś koszty transportu, ubezpieczenia na okres transportu i
dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. Wypłata właściwego
wynagrodzenia następować będzie po odbiorze całości zamówienia.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, płatność na rzecz Wykonawcy, będzie dokonana w
terminie określonym w ust. 3, liczonym od dnia wpływu należnej kwoty kary umownej na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej.
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Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:
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a) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ,
b) 0,02% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu
naprawy.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane każdorazowo na rachunek wskazany przez
Zamawiającego w notach obciążeniowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty
obciążeniowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za
wyjątkiem przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej z
następujących przesłanek:
a) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy
lub jej części w umówionym terminie;
b) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności zleca
wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w ofercie lub rozszerza
zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego, i nie zmienia sposobu
realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu;
c) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze;
d) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy;
e) gdy Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie
niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
f) gdy wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9 Prawa zamówień publicznych.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1:
a) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis
wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy;
b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu
prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od
umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.
Zamawiający może odpowiednio zastosować procedurę określoną w ust. 2, gdy Wykonawca nie usunął w
wyznaczonym terminie wad przedstawionego przedmiotu umowy.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od niniejszej Umowy będzie miało formę pisemną i będzie
zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym lub
osobiście.
Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
W razie zaistnienia istotnej zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający na podstawie art.
145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy w takim przypadku przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z
tytułu wykonania części umowy.
§ 9.
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 1 w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1;
b) wykonania zadań w sposób nienależyty, tzn. taki, który nie uwzględnia wszystkich wymaganych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia zapisów lub wymaga wprowadzenia dalszych poprawek, uzupełnień
lub nie uzyskało akceptacji Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w
ofercie cenowej Wykonawcy za wykonanie danego zadania, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia
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upływu terminu, o których mowa w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie
szczegółowym.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 10.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach gdy:
a) konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez
zastąpienie niektórych elementów sprzętem nowej generacji, z zastrzeżeniem zachowania ceny
ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.
b) Konieczności zmiany ceny w wyniku uzyskania zwolnienia z podatku VAT.
§ 11
Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany dotyczące wskazanych w treści niniejszej Umowy osób do kontaktów nie wymagają sporządzenia
aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Integralna częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy
1.
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