UMOWA NR …………………
zawarta w dniu ............................... pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, przy
ul. Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie reprezentowanym przez:
Ewę Dobrzycką – Dyrektora Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, działającą na
podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 września
2017 r. nr WO-I.0052.1.472.2017.EW
NIP: 8513212817, REGON: 367995205,
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a
[…] z siedzibą w […] przy ul. […], […] […], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […] pod numerem […],
NIP: […], REGON: […],
reprezentowaną przez:
[…]
zwaną dalej “Wykonawcą”,
o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego pod nazwą „Dostawa narzędzi,
urządzeń, akcesoriów sieciowych i pomocniczych do szkolnych pracowni komputerowych dla
Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie” w ramach projektu „Wyposażenie
Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej" na podstawie art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia
nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania
w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
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§ 1.
Przedmiotem umowy jest „Dostawa narzędzi, urządzeń, akcesoriów sieciowych
i pomocniczych do szkolnych pracowni komputerowych dla Technikum Technologii
Cyfrowych w Szczecinie” w ramach projektu „Wyposażenie Technikum Technologii
Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej" zgodnie z ofertą wykonawcy.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy reguluje Opis Przedmiotu Zamówienia,
będących załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt.
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie pomiędzy […] a […].
O dokładnym terminie dostawy i montażu zamawiający poinformuje wykonawcę
z 10-dniowym wyprzedzeniem. Montaż powinien nastąpić w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych.
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Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu komputerowego, podzespołów
komputerowych, oprogramowania, narzędzi i urządzeń do szkolnych pracowni
komputerowych wskazanych przez Zamawiającego w budynku Technikum Technologii
Cyfrowych w Szczecinie.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy
należy:
1) utrzymanie porządku podczas realizacji przedmiotu umowy;
2) uzyskanie zatwierdzenia urządzeń przed dostawą, udzielanego przez
Zamawiającego oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco dokumentacji
technicznej dla oferowanych urządzeń wraz ze wszystkimi atestami, certyfikatami,
w tym Certyfikatami CE i dokumentami dopuszczającymi do obrotu i stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie elementy przedmiotu umowy
muszą w pełni odpowiadać określonym przez polskie prawo przepisom i normom
w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania;
3) spełnienie następujących kryteriów dotyczących przedmiotu umowy: wyposażenie
musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia
dostawy Zamawiającemu, wolne od wad prawnych i fizycznych i gotowe po
zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
oraz zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami technicznoeksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto
winno cechować się wysoką jakością wykonania;
4) odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie obiektu w czasie od rozpoczęcia
dostaw do ich zakończenia i protokolarnego przekazania Zamawiającemu;
5) usunięcie poza teren dostawy i utylizacja wszystkich odpadów w tym opakowań
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) zapewnienie serwisu wyposażenia w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami
producentów;
7) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej:
a) dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w 1 egz. w tym m.in.:
 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych
i instrukcji użytkowania dostarczanego wyposażenia;
 Spis dostarczonego wyposażenia zawierający nazwę, producenta, model;
 Nr seryjny, miejsce montażu;
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przetłumaczone na język polski.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane
w toku odbioru.
Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą
do wystawienia faktury.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i załącznikami
do niego, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz oświadcza, że nie wnosi do
niego zastrzeżeń i uznaje go za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.
§ 3.
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
w wysokości […] zł brutto (słownie: […]), w tym podatek VAT według obowiązującej
stawki 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej
po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez strony, przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy.

3.
4.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

§ 4.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy
(chyba że Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi inaczej).
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach
i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu dostaw wyposażenia, szkód powstałych
w związku z wystąpieniem wady oraz wadach prawnych.
3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru,
a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich
usunięcia.
4. W okresie gwarancji czas reakcji na zgłoszoną wadę wyniesie do 24 godzin od chwili
zgłoszenia wady, a czas skutecznego usunięcia wady – do 7 dni od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy termin usunięcia wady przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający
jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi Wykonawcy wykonywanie usunięcia wady w
te dni (przy czym dostawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to
niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę i usunięcie
wady będzie wykonywane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach
wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez usunięcie wady rozumie się całkowite
przywrócenie wszystkich funkcjonalności elementu, w którym wada została stwierdzona.
5. W przypadku nieusunięcia wady w okresie gwarancji w terminach, o których mowa
wyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas usuwania wady takie
same urządzenie wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu
urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony
ostateczny termin usunięcia wady.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnego
usuwania ich wady w okresie gwarancji w przypadku gdy dostarczone urządzenie
zgodnie z niniejszą umową w ciągu okresu gwarancji będą wykazywały nadal wady
w działaniu.
7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
8. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji wyposażenia. W przypadku
niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia wyposażenia do
punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego
wyposażenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji
pokrywa Wykonawca.
9. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych
przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia.
10. W przypadku usunięcia wady elementu dostarczonego zgodnie z niniejszą umową
w okresie gwarancji na naprawiany element, gwarancja ulega przedłużeniu o czas
naprawy.
11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
umowy powstałe z winy Zamawiającego.
12. Świadczenie usług serwisowych dokonywane jest jedynie na podstawie ważnej
i oryginalnej karty gwarancyjnej dla przedmiotu umowy podlegającego czynnościom
serwisowym, wystawionej przez stronę Wykonawcy z chwilą realizacji niniejszej
umowy.
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§ 5.
Wykonawca będzie musiał zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w
§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, o której
mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia, w którym upłynął
termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;
3) za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie niniejszej
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku wystąpienia szkód przewyższających wysokość kar umownych.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłaty kar umownych w drodze potrącenia
z przysługujących mu należności. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności
należności Wykonawcy.
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§ 6.
W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:
1. Wyznaczyć Wykonawcy jednokrotnie dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu
umowy z zachowaniem prawa do kary umownej. Po przekroczeniu wyznaczonego
terminu Zamawiający naliczy karę zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 umowy i wystawi notę
księgową z 14 dniowym terminem płatności którą prześle na adres Wykonawcy.
2. Odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wskazanego powyżej, gdy
opóźnienie przekroczy 14 dni oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt.
3 umowy. Zamawiający naliczy karę zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 umowy i wystawi notę
księgowa z 14 dniowym terminem płatności, którą prześle na adres Wykonawcy.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:
1) Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac stanowiących
przedmiot umowy albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,
złożonego na piśmie;
2) Gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją
poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy;
3) Gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem przedmiotu umowy dłużej niż 7 dni;
4) Gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
2. Zarówno rozwiązanie umowy, jak i odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawcę
i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub
odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy w roku, według stanu na
dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w obustronnie uzgodnionym zakresie
na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanej
dostawy, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
§ 8.
Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań
i upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy:
a) ze strony Zamawiającego: Ewa Dobrzycka, e-mail:edobrzycka@technikumcyfrowe.pl,
tel.: 885 103 256
b) ze strony Wykonawcy: […], e-mail: […], tel.: […]
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§ 9.
Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego.
Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostawy i montażu wymuszone
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć;
2) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością
wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od
towarów i usług VAT;
4) zmiany spowodowane przez Siłę wyższą a zwłaszcza te dotyczące terminu dostawy
i montażu. Za Siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym,
których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im
zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak:
huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi,
skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk
powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po
podpisaniu niniejszej Umowy;
5) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany wyposażenia wskazanego w ofercie,
jeżeli zaproponowane wyposażenie nie będzie dostępne na rynku z powodu
zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane wyposażenie spełni
wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie spowoduje to zmiany ceny ani
terminu dostawy i montażu.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga podpisania aneksu do Umowy.
5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron,
wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
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§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
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Umowa została sporządzona na piśmie w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach,
przy czym jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
dotyczących Zamawiającego, otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonaniem
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty,
którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym
niniejszą Umową.
Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Załączniki:
1. Opis przedmiotu Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy.

Wykonawca:

