Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ..................
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją
w ramach

projektu

Przeciwdziałanie

pn.:

"Większe

wykluczeniu

perspektywy,

cyfrowemu

w

Mieście

pewny
i

sukces.

Gminie

Sztum”

realizowanego w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”,

osi

priorytetowej

8.

“Społeczeństwo

informacyjne

–

zwiększanie

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013
zawarta

w

dniu

………………………………………

w

………………………………………

pomiędzy:

Miastem i Gminą Sztum, Regon 170747773, NIP: 579-22-11-352 z siedzibą
w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 reprezentowanym przez:
Leszka Tabora – Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………..................................…………..………….
z

siedzibą

.....................………………….przy

ul.

……………………...………………………

reprezentowaną/ym przez:
…………………………………….........................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
w

wyniku

wyboru

oferty

w

postępowaniu

przetargowym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p.
zm.),
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o
której mowa z ust. 1.
§2
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania…………………..) Wykonawca
zobowiązuje się do dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z
instalacją w ramach projektu pn.: "Większe perspektywy, pewny sukces.
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”,
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi opisującą podstawowe
funkcje sprzętu w języku polskim. Literatura drukowana, instrukcje konserwacji
urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim.
§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania
Umowy tj. do dnia …………………
2. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko
do miejsca jego przeznaczenia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:
jednostki organizacyjne od 8:00 do 16:00, gospodarstwa domowe od 8:00 do
18:00.
3. Wykonawca

zobowiązany

jest

zgłosić

Zamawiającemu

termin

dostarczenia

i instalacji sprzętu oraz o osobach realizujących powyższą czynność z minimum 2
dniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu, wniesienia sprzętu w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, a następnie umożliwi sprawdzenie dostarczonego
sprzętu oraz oprogramowania przez Zamawiającego. Wykonawca wykona powyższe
czynności na własny koszt.
5. Przez Beneficjenta ostatecznego strony rozumieją jednostki podległe Gminie oraz
gospodarstwa domowe bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy.
6. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego
przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru częściowego.
7. Miejscem dostawy i sprawdzenia sprzętu komputerowego będzie miejsce jego
ostatecznego przeznaczenia, tj.:
1) Siedziby 30 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie,
2) Siedziby 12 jednostek podległych Zamawiającemu,
których dokładne adresy zostały zawarte w załączniku nr 2 do Umowy stanowiący
jej integralną część.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w częściach.
9. Na

podstawie

protokołów

częściowych,

po

całkowitym

dostarczeniu

sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem zostanie podpisany protokół końcowy.
10. Protokoły częściowe oraz protokół końcowy będą podpisywane przez przedstawicieli
obu Stron.
11. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca wraz z Zamawiającym sprawdzą prawidłowość
jego działania na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez obie
strony.
12. W

przypadku

braku

zgodności

dostarczonego

sprzętu

lub

oprogramowania

w stosunku do przedmiotu umowy, za datę dostawy uznaje się datę usunięcia tych
niezgodności.
13. Termin odbioru końcowego zostanie ustalony przez Zamawiającego na podstawie
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
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14. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.
15. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty skompletowane i opisane, w dwóch egzemplarzach:
1) Karty gwarancyjne,
2) Instrukcje użytkowania.
§4

1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest
fabrycznie nowy, nieużywany i kompletny.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na niżej dostarczony sprzęt i
wykonane usługi objęte przetargiem, na okres minimum:
1) 60 miesięcy dla zestawów komputerowych z systemem operacyjnym
2) 60 miesięcy dla laptopów z systemem operacyjnym
3) 60 miesięcy dla pakietów biurowych dla gospodarstw domowych i jednostek
podległych
4) 36 miesięcy dla oprogramowania antywirusowego
5) 36 miesięcy dla oprogramowania ochrony rodzicielskiej
6) 36 miesięcy dla routerów
7) 36 miesięcy dla drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych
8) 36 miesięcy dla klawiatury brajlowskiej
9) 36 miesięcy dla szaf wiszących 10" wraz z listwami zasilającymi
10) 36 miesięcy na instalację sprzętu w gospodarstwach domowych w tym na
przewody, złączki, listwy,
11) 36 miesięcy na instalację sprzętu w jednostkach podległych w tym na
przewody, złączki, listwy.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego
protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 9.

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich
użytkowania.

5. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę:
1) całodobowo faksem pod numer………………………………….
2) telefonicznie na numer telefonu………………………………. przez 5 dni w tygodniu
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00,
3) całodobowo na adres email:…………………………………………………

6. Czas, w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii
określa się na nie dłuższy niż 2 dni (obejmując dni robocze od poniedziałku do
piątku) od momentu dokonania przez Zamawiającego prawidłowego zgłoszenia
telefonicznie, faxem, na piśmie lub e-mailem. Czas ten obejmuje: skontaktowanie
się specjalisty z użytkownikiem w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się
na odbiór sprzętu z miejsca jego eksploatacji.
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7. Naprawa sprzętu wykonywana w systemie „door-to-door”, które polega na
przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do Wykonawcy na jego koszt.
Następnie naprawione urządzenie wraca przesyłką kurierską do Zamawiającego,
także na koszt Wykonawcy.

8. Każda

dokonana

przez

Wykonawcę

naprawa

będzie

wpisywana

do

karty

gwarancyjnej urządzenia oraz formularza zgłoszeniowego.

9. Po trzykrotnej naprawie tej samej części, Wykonawca wymieni nieodpłatnie
urządzenie na wolne od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

10. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był
wyłączony z eksploatacji z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego.
Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą pisemnego
zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy.

11. Gwarancji nie będą podlegały uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek:
1) działania siły wyższej (pożar, powódź, i inne) po przyjęciu sprzętu przez
Zamawiającego,
2) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,
3) modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez
osoby trzecie, bez wiedzy Wykonawcy,
4) uszkodzeń

mechanicznych,

powstałych

po

przyjęciu

sprzętu

przez

Zamawiającego.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 7 i 10:
1) Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej firmie
sprzęt

zastępczy,

zachowując

jednocześnie

prawo

do

kary

umownej

i

odszkodowania, o których mowa w § 6;
2) Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami
naprawy

obciążyć

Wykonawcę,

zachowując

jednocześnie

prawo

do

kary

umownej i odszkodowania, o których mowa w § 6 oraz nie tracąc uprawnień
wynikających z gwarancji.

13. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:
1) powierzania

urządzeń, stanowiących

przedmiot

zamówienia, Beneficjentom

ostatecznym, celem ich użytkowania;
2) przekazywania dostarczonych urządzeń do innych jednostek Zamawiającego;
3) instalowania

aktualizacji

sterowników,

sieci

internetowej,

korzystania

z przenośnych dysków i kart oraz innych urządzeń – nośników pamięci.
14. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej
gwarancji , Zamawiającemu przysługiwać będą przez okres trwania gwarancji
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
§5
1. Z tytułu realizacji umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze
złożoną

ofertą

w

wysokości

w

wysokości

…………………..................zł

brutto

(słownie……………...................................... .........………………………………………………) w
tym podatek VAT.
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2. Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie przekazana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu

prawidłowo

wystawionej

faktury

VAT

lub

równoważnego

dokumentu rozliczeniowego przez Wykonawcę.
3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, o którym
mowa w § 3 ust. 9 umowy.
4. Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
Faktura będzie wystawiona na: Miasto i Gminę Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum, NIP: 5792211352, Regon:170747773.
6. Wykonawca zobowiązuje się i zastrzega, iż cena podana w ofercie jest ceną
ryczałtową, niezmienną przez cały czas obowiązywania umowy.
7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub
niezgodnie z powyższymi zasadami wystawionych faktur VAT.
§6
1. Za

każdy

dzień

opóźnienia

w

realizacji

Zamówienia

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5
ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy będzie dłuższe niż 7 dni
Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20%
całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (niedotrzymania
warunków gwarancji określonych w szczególności w §4 ust. 6 i 9) Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości uszkodzonego sprzętu (według ceny
jednostkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
4. W przypadku opóźnienia w wymianie sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 12
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości uszkodzonego sprzętu
(według ceny jednostkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kary umownej określonej w ust. 1
z przysługującego mu wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kary umownej określonej w ust. 3 i 4 z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określonego w § 9.
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7. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
w

przypadku

wszczęcia

wobec

Wykonawcy

postępowania

upadłościowego,

układowego lub w przypadku upadłości bądź otwarcia likwidacji Wykonawcy albo
wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru.
§7
1. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez
pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
3. Zamawiający

dopuszcza

możliwość

zmiany

parametrów

technicznych

sprzętu

określonego w załączniku nr 1 do umowy pod warunkiem zastąpienia go sprzętem o
parametrach technicznych nie gorszych od parametrów sprzętu zaoferowanego i z
zachowaniem ceny sprzętu zaoferowanego.
4. Zmiana parametrów technicznych sprzętu, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, następuje poprzez pisemny wniosek Wykonawcy i

jego pisemną

akceptację przez Zamawiającego.
§8
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą
być zgodne z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany
mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ryczałtowej, w sytuacji, gdy
urzędowo zmieniony zostanie podatek VAT.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności:
1) w

przypadku

wystąpienia

„siły

wyższej”.

Pod

pojęciem

siły

wyższej

Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec bądź
przeciwdziałać
Wykonawca

skutecznie.

O

obowiązany jest

braku

możliwości

dotrzymania

terminu

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego,

określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na
pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany
jest

następstwem

Wykonawcy.

szczególnych

Ocena,

czy

okoliczności

zachodzą

nie

szczególne

leżących

okoliczności

po

stronie

oraz

czas
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przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy należy wyłącznie do
Zamawiającego.
4. 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.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, następuje
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§9
1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
o którym

mowa

w

§

5

ust. 1,

tj.

…………………………………………………………

zł

(słownie złotych …………………………………………) w formie ...........................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonanego;
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w ciągu 15 dniu od upływu
ostatniego okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.
§ 10
Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację
Zamówienia lub jego części Wykonawca odpowiada jak za własne.
§ 11
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze
sadowej przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.)..
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4. Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwa

dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 12
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Miejsca dostawy i instalacji sprzętu.

………………………………….......
ZAMAWIAJĄCY

………………………………….......
WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY NR ……………………… Z DNIA ………………………..

Miejsca dostawy i instalacji sprzętu.
Sprzęt w podanej ilości należy dostarczyć do następujących lokalizacji jednostek
podległych i gospodarstw domowych:
Lp

Nazwa
projektu

BO

I

Adres

Ilość i rodzaj sprzętu

JEDNOSTKI PODLEGŁE

1

Świetlica wiejska w
Gronajnach

Gronajny 8, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

2

Świetlica wiejska w
Sztumskiej Wsi

Sztumska Wieś 40,
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

3

Świetlica wiejska w
Pietrzwałdzie

Pietrzwałd 2, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

4

Świetlica wiejska w
Sztumskim Polu

Polanka 5, Sztumskie
Pole, 82-400 Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

5

Świetlica wiejska w
Koślince

Koślinka 21, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

6

Świetlica wiejska w
Czerninie

Czernin, ul. Akacjowa
2, 82-400 Sztum

10 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

7

Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie

Sztum, ul.
Sienkiewicza 54, 82400 Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

8

Zespół Szkół w Czerninie

Czernin, ul.
Donimirskich 19, 82400 Sztum

10 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

9

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Maksymiliana Golisza

Sztum, ul. Reja 15,
82-400 Sztum

5 laptopów, 1 drukarka/urz.
wielofun., 1 router

10

Zespół Szkół w
Gościszewie

Gościszewo 75, 82400 Sztum

10 laptopów, 1 drukarka/urz.
wielofun., 1 router

11

Szkoła Podstawowa w
Nowej Wsi

Nowa Wieś 60, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

12

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie

Czernin, ul. Akacjowa
2, 82-400 Sztum

7 zestawów komputerów, 2
laptopy, 2 drukarki/urz.
wielofun., 2 routery, 1
klawiatura brajlowskiej

II
1

30 Gospodarstw domowych na Terenia Miasta i Gminy Sztum
30
Gospodarstw
domowych

...

30 zestawów komputerowych,
30
drukarek/urz.
wielofunkcyjnych
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