Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury
i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR
w ramach RPO WD na lata 2007-2013

Projekt umowy

Umowa nr ......../2014 r.
zawarta w Trzebnicy w dniu ..............2014 r. pomiędzy:................................................................,
NIP: ......................., reprezentowaną przez:
...................................... – ..........
zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”
a
Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica,
NIP: 915-15-91-363, reprezentowanym przez:
1. Agnieszkę Pawlaczek - po. Dyrektora
2. Marzenę Zalewską - Główną Księgową
zwanym w dalszej treści Umowy "Zamawiającym"
o następującej treści:
§ 1.
Oświadczenia stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.).
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa serwerów i sprzętu komputerowego , zwanych dalej dla
potrzeb umowy także "sprzętem" dla Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim
Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia
określonym specyfikacji technicznej oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część
niniejszej umowy.
3. W zakres zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
fabrycznie nowego sprzętu wyszczególnionego poniżej wraz z jego uruchomieniem i
przetestowaniem sprzętu.
1. Stacja robocza - 1 szt.
2. Monitor LCD - 1 szt.
3. Serwer – 2 szt.
1

4. Dyski twarde do serwera – 8 szt.
5. Zasilacz do serwera – 2 szt.
§ 3.
Wartość przedmiotu umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Lp.
1.

TABELA ELEMENTÓW
Dostawa sprzętu dla siedziby TCKiS

cena brutto
...............zł

OGÓŁEM brutto

...............zł

Słownie : ...........................................................00/100 zł. brutto /łącznie z należnym pod. VAT/
W tym podatek VAT wynosi – ..... %, tj. .................
odpowiadające ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust.1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy i osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości przedmiotu
umowy, a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z
warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń,
uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i
instalacji a także opłaty za pomiary elektryczne. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty
transportu, załadunku, rozładunku, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za kontrole, testy i badania
które są związane z uruchomieniem i utrzymaniem dostarczonego i zamontowanego sprzętu. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w
wodę i prąd na potrzeby budowy oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Wynagrodzenie to jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 2 umowy.
§ 4.
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami i
parametrami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia – rozdz. III SIWZ
oraz specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego
wszystkie normy jakościowe ustanowione właściwymi przepisami prawa oraz treścią specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kompletnej instalacji, konfiguracji oraz
rozruchu technologicznego sprzętu i oprogramowania, wchodzących w zakres oferty we
wskazanym miejscu przez Zamawiającego;
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu z zainstalowanym oprogramowaniem,
sterownikami, dodatkowym oprogramowaniem użytkowym, wchodzącym w zakres oferty, zgodnie
z załącznikiem do oferty Wykonawcy pn. „Wykaz ilości i parametrów technicznych oferowanych
urządzeń”;
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich instrukcji, kart gwarancyjnych oraz
licencji w momencie przekazania sprzętu;
6. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu umowy w następującym terminie:
dostarczenie, konfiguracja i rozruch kompletnego sprzętu przeznaczonego do zainstalowania w
siedzibie Zamawiającego, w terminie do 31 marca 2014 r.;
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Za dochowanie wskazanego terminu Strony niniejszej umowy uznają podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
7. Wykonawca dostarczy własnym staraniem oraz na swój koszt kompletny sprzęt oraz
przeprowadzi konfigurację i rozruch w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu dostaw sprzętu i przekazania go
Zamawiającemu w formie pisemnej bądź drogą mailową co najmniej na 3 dni robocze (od
poniedziałku do piątku) przed planowanym rozpoczęciem dostawy. Zamawiający zobowiązany jest
ustosunkować się do przedłożonego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania. Wykonawca może przystąpić do wykonywania dostaw sprzętu po ostatecznej
pisemnej akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego.
9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 4. ust. 8.,
Zamawiający nie gwarantuje dostępu do miejsc docelowych.
10. Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu w trakcie transportu oraz na
czas do dnia podpisania przez Zamawiającego częściowego lub końcowego protokołu zdawczoodbiorczego sprzętu . W przypadku, gdy stwierdzi się uszkodzenia lub inne wady sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego sprzętu zamiennego o takich samych
parametrach lub lepszych i wolnego od wad.
11. Wykonawca, po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu oraz rozruchu technologicznym
dostarczonego sprzętu i oprogramowania, przekaże podpisane karty gwarancyjne lub inny dowód
udzielenia gwarancji dla sprzętu, instrukcje w języku polskim, licencje na oprogramowanie oraz
wszelkie inne dokumenty wynikające z zapisów specyfikacji technicznej .
12. Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu oraz rozruchu
technologicznym dostarczonego sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do siedziby TCKiS
przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy. Odbiór końcowy będzie możliwy po stwierdzeniu właściwego
działania wszystkich elementów, które wchodzą w zakres dostawy do siedziby TCKiS. Odbiór
końcowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym zawierającym numery seryjne
dostarczonego sprzętu oraz podpisanym przez obie strony.
§ 5.
Osoby odpowiedzialne
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
a). ze strony Zamawiającego:
- koordynator:
Mateusz Stanisz, tel. 71 312 09 47 e-mail
mateusz.stanisz@tckis.trzebnica.pl
b). ze strony Wykonawcy:

.............................. tel. .......................e-mail......................

§ 6.
Warunki płatności
1. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu
umowy wskazanego w tabeli elementów w § 3. ust. 1 umowy, tj. po dokonanym przez
Zamawiającego odbiorze końcowym .
2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony.
3. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§ 7.
Warunki gwarancji i serwisu
1. Wykonawca gwarantuje dostawę sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wszelkich wad,
zgodnego z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, wraz z nowymi, oryginalnymi
elementami wyposażenia, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i normami obowiązującymi w
Polsce.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, na okresy co najmniej takie jak wskazane
w specyfikacji technicznej.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1). w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru,
2). w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
3). dla wymienianych urządzeń i oprogramowania z dniem ich wymiany.
4. Gwarancja obejmuje: zadeklarowane parametry techniczne, oryginalne wyposażenie
zastosowanie właściwych wolnych od wad materiałów, solidną i zgodną z przeznaczeniem
konstrukcję oraz poprawną pracę urządzenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych
wad i usterek zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w ofercie, stanowiącej załącznik do
umowy, przy następujących warunkach:
a). Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas
reakcji po zgłoszeniu usterki/awarii: 2 godziny. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
maksimum do końca bieżącego dnia roboczego(dnia zgłoszenia). W przypadku braku możliwości
naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas naprawy) nieodpłatnie
dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego
wykonawca zrealizuje na swój koszt.
b). w przypadku trzykrotnego uszkodzenia tego samego elementu lub wyposażenia w trakcie
trwania okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego elementu na
nowy,
c). wszelkie zgłoszenia wad/usterek/awarii będą przekazywane Wykonawcy faksem na nr ..............
lub e-mailem na adres: ...................., za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia na nr faksu
Zamawiającego +48 71 312 09 47 wew. 255 lub e-mail na adres: kultura@tckis.trzebnica.pl ;
d). w przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby, Wykonawca ma obowiązek powiadomić
Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za
dokonane prawidłowo.
6. Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o cały czas niesprawności
przedmiotu zamówienia.
§ 8.
Kary umowne
1. Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie terminu wskazanego w § 4. ust. 6
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy, określonego w § 3. ust. 1.
umowy za każdy dzień opóźnienia,
2. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
a). W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub w wykonaniu
innych obowiązków wynikających z umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia
Wykonawcy każdorazowo kary umownej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 3. ust. 1. umowy za każdy dzień opóźnienia. Czas trwania przywrócenia do
funkcjonalności urządzenia wyznaczają data zgłoszenia usterki (wady) i data podpisania protokołu
naprawy,
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b). Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §
3. ust. 1. umowy.
3. W przypadku utraty współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013, o których jest mowa w § 1 niniejszej umowy, spowodowanej opóźnieniem w
wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia dodatkowej kary
umownej stanowiącej równowartość utraconej przez Zamawiającego dotacji.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni
od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie
opóźnienia wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należna mu kwotę z dowolnej należności
wykonawcy.
5. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych
§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy na 10 %
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w pkt.§ 3. ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych i w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).
3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane
przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być wystawione w formie
bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie.
4. 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
5. Zamawiający ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a). z tytułu roszczeń w ramach rękojmi – 30 % wartości zabezpieczenia;
b). z tytułu zgodnego z umową wykonania umowy – 70 % wartości zabezpieczenia.
6. Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy:
a). w części gwarantującej zgodność wykonania prac z umową w ciągu 30 dni po ich końcowym i
bezusterkowym odbiorze,
b). w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być ważne co
najmniej przez okres:
a). w części gwarantującej zgodność wykonania robót z umową – od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia, w którym upłynie 30 dni od dnia końcowego i bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy,
b). w części z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia, w
którym upłynie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.
8. Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie poręczenia
lub gwarancji wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia nowego lub
przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia z jakiejkolwiek
należności przysługującej Wykonawcy.
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§ 10.
Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 11.
Cesja Wierzytelności
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w
szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków
niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od
daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach.
§ 12.
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Specyfikacje Techniczne
3. Oferta Wykonawcy.
Podpis Zamawiającego :

Podpis Wykonawcy:
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