Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/8.1/POIG/2012

UMOWA nr 4/8.1/POIG/2012
zawarta w Gliwicach w dniu ........................... pomiędzy:

OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6,
NIP 631-238-67-80
Reprezentant: Ewa Gawlik
zwanym dalej Zamawiającym
a
....................................................... z siedzibą w ................., ul. ............................,
NIP ......-.......-.......-......,
Reprezentant: ......................................
zwanym dalej Dostawcą.

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu serwerowego w ilości i o parametrach
technicznych wymienionych szczegółowo w ofercie cenowej złożonej w odpowiedzi na
Zapytanie ofertowe nr 4/8.1/POIG/2012, stanowiącej integralną część umowy - zwanego
dalej sprzętem.
2. W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się do:
a) dostawy wyżej wymienionego sprzętu do siedziby Zamawiającego na własny koszt
i ryzyko,
b) świadczenie serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w § 4 mniejszej umowy,
c) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z § 5.
3. Dostawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac z należytą starannością.
4. Dostawca oświadcza, że:
a) Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu
umowy.
b) Dostarczony sprzęt posiada niezbędne świadectwa zgodności z CE.
c) Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy.
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§2
1. Dostawa sprzętu nastąpi jednorazowo.
2. Dostawa określonego w umowie sprzętu, przez Dostawcę nastąpi w terminie
określonym w ofercie cenowej złożonej w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr
4/8.1/POIG/2012.
3. Do każdego egzemplarza sprzętu będą dołączone następujące dokumenty:
a) karta gwarancyjna,
b) lista punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt,
c) instrukcja obsługi sprzętu.
4. Sprzęt będzie odbierany w siedzibie OPEN INNOVATION Ewa Gawlik przez Komisję
dwustronną w składzie: jeden przedstawiciel Dostawcy i jeden przedstawiciel
Zamawiającego.
5. Przekazanie sprzętu i jego uruchomienie nastąpi na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych, podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
6. Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie (również faksem)
o rzeczywistym terminie dostawy sprzętu.
7. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany zostanie

najpóźniej w dniu następnym po

uruchomieniu sprzętu przez Dostawcę w siedzibie Zamawiającego.
§3
1. Dostawca

udziela

Zmawiającemu

gwarancji

jakości

na

prawidłowe

działanie

dostarczonego sprzętu na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje bezpłatne wykonanie
napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe
na miejscu u klienta, następnego dnia roboczego licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia.
2. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołów zdawczo - odbiorczych całej
dostawy sprzętu.
3. W przypadku awarii sprzętu Zamawiający dokona pisemnego zgłoszenia awarii (również
faksem) przez upoważnionego pracownika,
4. Dostawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt zastępczy w okresie naprawy o
parametrach nie gorszych od zakupionego sprzętu.
5. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych.
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§4
Dostawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, gwarancje producenta, opis sprzętu,
licencje na oprogramowanie oraz instrukcje obsługi, nie później niż z dostawą sprzętu.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie
netto w wysokości: …………. zł, słownie: ………………………...
2. W cenie sprzętu zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą.
3. Dostawca doliczy do należności z faktur podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Wszystkie płatności na rzecz Dostawcy dokonane będą przelewem na konto bankowe
wskazane na fakturze.
§6
Strony ustaliły następujące terminy płatności:
1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w formie przedpłaty w ciągu 14
dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
2. Za

datę

uregulowania

przyjmuje

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo
naliczyć odsetki ustawowe.
§7
Faktura zostanie wystawiona na:
OPEN INNOVATION Ewa Gawlik
44-152 Gliwice, ul. Storczyków 6,
NIP 631-238-67-80
§8
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę,
Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy kary umowne wyrażone w procencie całkowitej
wartości brutto umowy, zgodnie z zasadą:
1) W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy, 10% (słownie: dziesięć
procent) wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1. Jednocześnie w tym
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czasie na koszt i ryzyko Dostawcy nastąpi usunięcie sprzętu, częściowo
dostarczonego.
2) 0.2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu
komputerowego w stosunku do terminu ustalonego w § 3 pkt 2 niniejszej umowy.
Łączna wartość naliczonych kar z tytułu opóźnień nie może przekroczyć 5,00%
(słownie: pięć procent) wartości przedmiotu umowy.
3) W przypadku, gdy łączna wartość naliczonych kar osiągnęłaby poziom 5,00%
wartości przedmiotu umowy, uważać się będzie, że Dostawca odstąpi od umowy i
zastosowane zostaną postanowienia punktu 1 niniejszego paragrafu.
4) Zamawiający ma prawo żądać również odszkodowania uzupełniającego z tytułu
szkody, jakiej doznał na skutek odstąpienia od umowy przez Dostawcę.
§9
1. Każda ze stron umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych
zobowiązań w przypadku odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyższej.
2. O przypadku zaistnienia siły wyższej strona niniejszej umowy bezzwłocznie zawiadomi
stronę przeciwną, przekazując jej wszystkie związane z tym informacje.
3. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od
Dostawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z
dostawcą nowy termin wykonania zamówienia.
§ 10
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane pod
rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. nr 24, poz. 83).
§ 13
Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez strony
polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia
w terminie 30 dni od dnia powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu
sporu – przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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