UMOWA NR

/2018

Zawarta dnia ……………. 2018 roku w Wejherowie pomiędzy:
Gminą Miasta Wejherowa
84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8
NIP 588-10-00-993
reprezentowaną przez p. Annę Kosmalską Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”
o następującej treści:
§1
1. Strony zgodnie oświadczają, że z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych (tekst jedn. -Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.- dalej:
ustawa) w stosunku do poniższej umowy przepisów ustawy nie stosuje się.
2. Wybór Wykonawcy nastąpił w wyniku wyboru oferty składanej w wyniku zaproszenia
cenowo - ofertowego z dnia …………….roku. Umowa zostaje zawarta na warunkach
zawartych w złożonej ofercie (stanowiącej załącznik do umowy)
§2
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego
serwera wraz z oprogramowaniem (niezainstalowanym), oraz zasilacza awaryjnego
UPS dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie zwanych dalej
„przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie
parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z kompletem standardowej dokumentacji
dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim, w
szczególności instrukcję obsługi, licencje do zainstalowanego oprogramowania,
certyfikaty producenta, karty gwarancyjne producenta.
§3
1. Wykonanie umowy w pełnym zakresie określonym w § 2 nastąpi
31.10.2018 roku.

w terminie do

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy
przedmiotu umowy nie później niż na 3 dni przed dostawą.
3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy w pełnym zakresie określonym w § 2 Zamawiający
dokona odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez
zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne
z opóźnieniem w wykonaniu umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie brutto: ……………zł (słownie:………zł.) obejmującej kwotę
netto ……..zł (słownie:……….zł) oraz podatek VAT wg stawki ….. % w kwocie :……zł.
2. Celem rozliczenia przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu i
odbiorze dostawy na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń,
który stanowić będzie załącznik do faktury.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nabycia z następującymi danymi:
Nabywca:
Gmina Miasta Wejherowa
84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8
NIP: 588-10-00-993
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości
ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.
4.

§5
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres:
- serwer 36 miesięcy,
- zasilacz UPS 12 miesięcy,
liczony od dnia odbioru po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
2. Gwarancja obejmuje między innymi:
- usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do spełnienia
deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych sprzętu;
- naprawę uszkodzeń sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez
Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,
- usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu sprzętu;
- czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia
usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem;
- czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 12 h od daty przyjęcia zgłoszenia;
- w przypadku awarii dysku twardego powodującej konieczność jego wymiany,
uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego i nie będzie podlegał ekspertyzie poza
miejscem jego użytkowania;

- dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę
do jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od daty powtórnego zgłoszenia awarii;
3. Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy bądź wymiany uszkodzonego sprzętu.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy, którym mowa w § 3 ust.1
Umowy karę umowną w wysokości 1 % wartości złożonej oferty, o której mowa w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 %
wartości złożonej oferty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w zapłacie faktury odsetki ustawowe od
należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. Łącznie suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości złożonej oferty.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
§8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy z kalkulacją z
dnia ………..

Zamawiający:

Wykonawca:

