Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu...........................2020 r. w Modliszewicach pomiędzy:
Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ul. Piotrkowska 30,26-200
Końskie,
Modliszewice, NIP 6581950099 REGON: 003689090 zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
mgr inż. Jerzego Pośpiecha ----- Dyrektora
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................................
Łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby
ŚODR Modliszewice.
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
§ 1.
1) Przedmiotem Umowy jest Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ŚODR Modliszewice w
następujących częściach:
Część A – Dostawa serwera internetowego z oprogramowaniem do usług EZD, komputerów typu: Laptop,
desktopa z oprogramowaniem, akcesoriów.

Część B – Dostawa zasilaczy UPS, drukarek, niszczarek, oprogramowania, sprzętu audio video,
akcesoriów.
Część C- Dostawa sprzętu do studio audio video oraz akcesoriów.
2) Wykonawca zapewni również świadczenie usług serwisu, napraw gwarancyjnych, konsultacji i
pomocy technicznej, przez okres i na zasadach określonych w Umowie i załączniku nr 3.
§ 2.
1) Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe sprzętu są zgodne ze złożoną ofertą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, a dostarczony sprzęt stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy,
nieużywany i jest zgodny z dostarczoną dokumentacją oraz spełnia wymogi w zakresie
bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. Przez stwierdzenie „fabrycznie
nowy” należy rozumieć sprzęt nieużywany, oryginalnie opakowany (opakowania muszą być
nienaruszone i posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta).
2) Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego sprzętu.

3) Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek
niezgodność sprzętu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko
do siedziby zamawiającego w godz. 9.00 - 14.00 w dniu roboczym*. Wykonawca ustawi sprzęt w
pomieszczeniach wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w dniu dostawy.
Po dokonanej dostawie Wykonawca wyniesie i wywiezie na własny koszt kartony i palety, w
których dostarczył sprzęt.
5) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem
zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy w terminie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych*.
6) Okres trwania czynności sprawdzenia przez Zamawiającego zgodności dostawy (liczony od dnia
następnego po dniu dostawy do dnia zgłoszenia zastrzeżeń albo dokonania odbioru bez
zastrzeżeń) nie wlicza się do terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
7) Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w
języku polskim Zamawiającemu i dokonanie przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. Wzór
protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
8) W przypadku niezgodności sprzętu, pod względem ilości, rodzaju lub stwierdzenia innych wad
podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie przekraczając terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 ( z zastrzeżeniem ust. 7), dostarczyć na własny koszt sprzęt wolny od wad i
zgodny z przedmiotem Umowy.
9) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na
okres:.....................................................miesięcy.
10) Okres gwarancji liczony jest od dnia dostawy sprzętu wskazanego w protokole odbioru
podpisanym bez zastrzeżeń.
11) W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia powstałe z
winy Zamawiającego) serwis gwarancyjny, świadczony w siedzibie Zamawiającego.
12) Zakres usług gwarancyjnych obejmuje w szczególności:
a. naprawy, w tym usuwanie usterek, wymiany gwarancyjne uszkodzonych elementów lub
sprzętu, w miejscu dostawy sprzętu konsultacje i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania
sprzętu,
b. dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronach producenta sprzętu oraz
poprawek i aktualizacji oprogramowania dostarczanego wraz ze sprzętem,
c. przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania sprzętu,
d. diagnozę sprzętu,
e. dojazdy i transport niezbędny do wykonania czynności serwisowych ,
f. przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, o której mowa w ust. 14 pkt 12,
g. inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
13) Warunki serwisu gwarancyjnego:
1. Gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń) w dni robocze* w godzinach 8.00 - 14.00,
2. Serwis będzie świadczony na oryginalnych częściach,

3. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych w dni
robocze* w godzinach 8.00- 14.00, telefonicznie nr..........lub faksem na numer.......
4. Wykonawca jest zobowiązany stawić się w siedzibie Zamawiającego i przystąpić do
usuwania wad, usterek lub awarii nie później niż w kolejnym dniu roboczym* po
zgłoszeniu.
5. Czas naprawy wynosi 3 dni robocze* od dnia przystąpienia do naprawy,
6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie do 10 dni
roboczych* od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej w
przypadku wystąpienia kolejnej wady, awarii lub usterki sprzętu po wcześniejszych co
najmniej 5 jego naprawach,
7. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, Zamawiający wymaga, aby nowy sprzęt posiadał
co najmniej takie same parametry i funkcjonalności, jak sprzęt zaoferowany w ofercie
Wykonawcy,
8. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, Wykonawca w terminie
określonym w pkt 5 wymieni nośnik danych na nowy, wolny od wad, bez konieczności
zwrotu uszkodzonego nośnika danych i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą
użytkownika.
9. Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy będą świadczone w
sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z
zachowaniem należytej staranności,
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją uprawnień
gwarancyjnych przez Zamawiającego w okresie gwarancji,
11. Na sprzęt wymieniony w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia
dostarczenia go przez Wykonawcę w miejsce użytkowania,
12. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający
może wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej
ekspertyzy; jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z
przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów
ekspertyzy nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty,
13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady,
14. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych i serwisowych oraz korzystanie
z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
którym mowa w § 4 ust. 1.
15. Wykonawca odpowiada dodatkowo z tytułu rękojmi za wady na zasadach wynikających z
Kodeksu cywilnego.
*) przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
§ 3.
1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy t.j
z zastrzeżeniem § 2 ust. 7.
2) Za termin realizacji dostawy przyjmuje się wskazaną, w podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń
protokole odbioru, datę dostawy bez wad całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.
1.

3) Usługi objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy świadczone będą przez
okres wskazany w § 2 ust. 9 i 10.
4) Jeżeli termin na wykonanie zobowiązania kończy się w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
przyjmuje się, że termin upływa następnego dnia roboczego.
§ 4.
1) Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty:
netto ...............………………zł ( słownie:..............................................................................................),
podatek VAT……………....…zł ( słownie:...............................................................................................),
brutto .....………………………zł (słownie:............................……………………………...........................……….).
2) Ceny jednostkowe brutto sprzętu zawiera formularz tabele techniczne stanowiący Załącznik nr 3
do Umowy.
3) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot Umowy dostarczony i odebrany
protokolarnie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty
i opłaty towarzyszące wykonaniu Umowy jakie mogą powstać w związku z jej realizacją, w tym
koszty opłat pośrednich, celnych, podatek od towarów i usług (VAT), ubezpieczenie, koszt
transportu, załadunku i rozładunku, koszty wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na
pozbawiony wad, koszty odbioru i dostarczenia elementów podlegających wymianie
gwarancyjnej, koszty serwisu gwarancyjnego, opłat licencyjnych, oraz inne usługi/koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, etc.
§ 5.
1) Należność za dostarczony sprzęt płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia przedstawienia prawidłowo
wystawionej na Zamawiającego faktury przez Wykonawcę.
2) Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.
3) Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które
mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów
podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.
4) Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony sprzęt.
5) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.
§ 6.
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1. w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od
Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z
przyczyn wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1-5oraz § 7 ust. 3,
2. w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień
roboczy opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1,
3. w wysokości 1% wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień roboczy opóźnienia w
wykonaniu czynności gwarancyjnych, o których mowa w § 2 ust. 13 pkt 4, 5, 6 lub 8. Kary
umowne wynikające z niniejszego punktu za przekroczenie terminu będą naliczane
oddzielnie w odniesieniu do każdego sprzętu będącego przedmiotem Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od części Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie
za prawidłowo wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część Umowy.
5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
6. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku wykonania Umowy.
7. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy o wartość naliczonych kar, a w przypadku nie dokonania potrącenia
kara umowna jest płatna w terminie do 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do jej zapłaty
8. Kary umowne podlegają sumowaniu.
§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej
Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
w tym zakresie) w następujących okolicznościach:
1) w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie przedmiotu Umowy,
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań objętych Umową,
przekraczającej 7 dni kalendarzowych,
3) niedostarczenia sprzętu fabrycznie nowego,
4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, czyniącego dalsze jej
realizowanie bezprzedmiotowym,
5) gdy otwarto likwidację majątku Wykonawcy,
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie ust. 1pkt 1-5 w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia.
3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w całości lub w części w innych sytuacjach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.
§ 8.
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) w przypadku wycofania z rynku lub braku dostępności na rynku zaoferowanego sprzętu,
dopuszcza się dostarczenie przez Wykonawcę innego sprzętu o parametrach i
funkcjonalnościach nie gorszych niż wynikające z oferty; warunki dostawy oraz warunki

wykonywania świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian; wynagrodzenie
Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu,
2) innych zmian, w zakresie dopuszczonym art. 144 ustawy Pzp .
3. Zmiany wskazane w ust. 2 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności. W przypadku zmian wskazanych w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca dodatkowo
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu informacji o proponowanej zmianie
wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uprawdopodobnieniem zajścia
przesłanek uprawniających do zmiany.
§ 9.
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie,
ani korzystanie z licencji przez Zamawiającego zgodnie z Umową, nie narusza praw własności
intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym
praw autorskich lub patentów.
2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających
naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające
na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia
przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa
procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości
wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu Umowy,
Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do
przedmiotu Umowy lub dokona wymiany na przedmiot nie naruszający praw. W przypadku
jeżeli powyższe okaże się niemożliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu
Zamawiającemu zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia.
§ 10.
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.).
3) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4) Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia
w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej Umowy:
1) ze strony Zamawiającego 2) ze strony Wykonawcy 3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru:
1) ze strony Zamawiającego są: Marcin Duda lub inne osoby upoważnione przez
Zamawiającego,

2) ze strony Wykonawcy jest: ...................................................................
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 lub 4 może nastąpić po poinformowaniu drugiej
strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór protokołu odbioru.
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.
Załącznik nr 3 - Tabele techniczne.

