Gmina
Dubeninki

Załącznik nr 3 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr ……….
Zawarta w dniu ………….. w ………………..pomiędzy:
…………………………………………………………., reprezentowaną przez:
– …………………….
– …………………….
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………….. z siedzibą w …………….. , przy ul. ……………………..,
reprezentowaną przez:
– …………………….
– …………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,
wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza wykonawcy, a wykonawca przyjmuje do wykonania
dostawę i montaż 30 zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz
oprogramowaniem a także świadczenie usług dostępu do Internetu przez okres 26
m-cy do dnia 22.02.2012 r. wraz z dostarczeniem i instalacją zestawów
umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej.
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych i innych zawiera „Specyfikacja
techniczna”, która stanowi załącznik nr 4 „OFERTY” i stanowi integralną część
umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach
i właściwościach jak w w/w załączniku.
§2
Termin wykonania umowy
Termin realizacji zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego oraz instalacja
internetu do 22.12.2009 r., świadczenie usługi dostępu do internetu do 22.02.2012 r.
§3
Zobowiązania stron
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy
z należytą starannością.
2. Przy wykonywaniu umowy wykonawca, ponosi odpowiedzialność za:
1) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,
2) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu zamawiającego przez osoby zatrudnione
przez wykonawcę przy wykonywaniu umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia
wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej
umowy realizacji przedmiotu umowy.
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§4
I Zasady realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu 30
zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz oprogramowaniem
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i montażu 30 zestawów
komputerowych wraz z monitorami oraz oprogramowaniem na swój koszt i ryzyko,
własnym transportem do miejsc wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ w terminie
określonym w § 2 umowy.
2. Dzień i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni z zamawiającym z trzydniowym
wyprzedzeniem
3. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania oprogramowania w trakcie trwania
umowy. Pod pojęciem aktualizacji oprogramowania zamawiający rozumie okresowy
przegląd zainstalowanych aplikacji i w przypadku stwierdzenia dostępności nowszych
wersji ich instalacji oraz przegląd systemu operacyjnego pod kątem występowania
wirusów lub innych zagrożeń bezpieczeństwa (w zależności od konieczności – min.
1 raz w roku).
4. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania zestawów komputerowych wraz
z monitorem. Pod pojęciem serwisowania zestawów komputerowych wraz
z monitorem Zamawiający rozumie czyszczenie, konserwacje oraz sprawdzenie
prawidłowości funkcjonowania całości zestawu.
5. Realizację przedmiotu umowy potwierdzać będą protokoły odbioru
poszczególnych czynności wykonywanych w trakcie realizacji zadania, za które to
czynności wystawiona będzie stosowna faktura VAT sporządzona przez Wykonawcę.
6. Do realizacji niniejszej umowy wyznacza się:
– ze strony zamawiającego: ……………………………………
– ze strony wykonawcy: ………………………
7. Osoby wyznaczone do realizacji umowy mają prawo do podpisania częściowych
protokołów odbioru.
8. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu umowy
zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku
za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad, przedmiotu
umowy.
9. W dniu dostarczenia i montażu ostatniego z zestawów Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wystawiony przez siebie dokument gwarancyjny zawierający
wszystkie wymogi gwarancyjne opisane w SIWZ oraz standardowe wymogi
gwarancyjne wynikające z przepisów prawa.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji
użytkowej, opisującej w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji sprzętu
i oprogramowania (instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji itp.)
11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z protokołem odbioru listy
z numerami seryjnymi każdego zestawu przyporządkowanego do konkretnej osoby.
II Zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez okres trzech lat wraz
z dostarczeniem i instalacją zestawów umożliwiających korzystanie
z oferowanej usługi.
1. Wykonawca dostarczy zestawy instalacyjne do połączenia z Internetem, na własny
koszt i na własne ryzyko, w miejsca określone w załączniku nr 4 do SIWZ
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Wykonawca dokona montażu i konfiguracji w/w urządzeń w terminie do
22.12.2009 r.
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3. Wykonawca świadczyć będzie usługę dostępu do Internetu w okresie do
22.02.2012 r. Dodatkowo wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z
zamawiającym na okres kolejnych 5 lat świadczenia usługi dostępu do Internetu dla
beneficjentów ostatecznych za kwotę nie większą niż 1,00 zł.
4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do wszelkich kontaktów z Wykonawcą
jest ………………………..
Osobą upoważnioną przez Wykonawcą do wszelkich
kontaktów z Zamawiającym jest………… tel……….. fax ………........................
5. Cena miesięcznego abonamentu jest stała w okresie do 22.02.2012 r.
6. Niedostępność usługi dostępu do Internetu jest liczona od chwili odebrania
zgłoszenia przez Wykonawcę do chwili powiadomienia Zamawiającego o ponownej
dostępności usługi.
Gwarantowany czas przywrócenia dostępności usługi – 48 godzin od chwili
odebrania zgłoszenia przez Wykonawcę.
7. W razie stwierdzenia podczas montażu i konfiguracji sprzętu wad w wykonaniu
przedmiotu umowy zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad.
W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego
od wad, przedmiotu umowy.
8. W dniu dostarczenia i montażu ostatniego z zestawów instalacyjnych do
połączenia z Internetem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wystawiony przez
siebie dokument gwarancyjny zawierający wszystkie wymogi gwarancyjne opisane
w SIWZ oraz standardowe wymogi gwarancyjne wynikające z przepisów prawa.
9. W dniu podpisania protokołu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokument gwarancyjny.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji
użytkowej, opisującej w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji sprzętu
(instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji itp.)
11. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania zestawów do dostępu do internetu.
Pod pojęciem serwisowania zestawów do dostępu do internetu Zamawiający rozumie
czyszczenie, konserwacje oraz sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania całości
zestawu.
W toku usługi serwisowania, serwisant będzie zobowiązany do sporządzenia karty
serwisowej, która będzie jednocześnie narzędziem monitoringu prawidłowości
korzystania ze sprzętu. Karta zawierać będzie dane o: uszkodzeniach sprzętu,
oprogramowania, próbach ominięcia, usunięcia zabezpieczeń i ograniczeń. Karta
będzie wypełniana raz w miesiącu, podczas każdej wizyty serwisanta
§5
Wynagrodzenie
Za całość przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy łączne
wynagrodzenie brutto w trakcie obowiązywania umowy w wysokości ……………… zł
(słownie: ………….. zł), w tym podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej
wysokości, tj. w kwocie ……………… zł (słownie: ………. zł). Wynagrodzenie netto
(bez podatku VAT) wynosi ……………… zł (słownie: …………………….. zł).
§6
Warunki płatności
1. Rozliczenie za:
a) dostawę i montaż 30 zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz
oprogramowaniem nastąpi jednorazowo na podstawie otrzymanych faktur.
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Podstawę do wystawienia faktur oraz do dokonania płatności będzie stanowić
podpisany bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli stron umowy
protokół częściowy odbioru.
b) aktualizacja oprogramowania nastąpi jednorazowo na podstawie otrzymanych
faktur.
Podstawę do wystawienia faktur oraz do dokonania płatności będzie stanowić
podpisany bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli stron umowy
protokół częściowy odbioru w III kwartale 2011 roku.
c) serwis zestawów komputerowych oraz serwis zestawów do dostępu do
internetu nastąpi jednorazowo na podstawie otrzymanych faktur.
Podstawę do wystawienia faktur oraz do dokonania płatności będzie stanowić
podpisany bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli stron umowy
protokół częściowy odbioru w I kwartale 2011 roku oraz I kwartale 2012 roku.
d) dostawę, montaż i konfigurację urządzeń do połączenia z Internetem nastąpi
jednorazowo na podstawie otrzymanych faktur.
Podstawę do wystawienia faktur oraz do dokonania płatności będzie stanowić
podpisany bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli stron umowy
protokół częściowy odbioru.
e) dostęp do sieci Internet – wynagrodzenie (abonament) płatne z góry co miesiąc
(przez 26 miesięcy) na podstawie faktury. Płatność bez konieczności
sporządzania każdorazowego protokołu odbioru.
2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy
będzie płatne w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego na
rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 844-11-49-296.
§7
Kary umowne
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach
i w następującej wysokości:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej
w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z § 4.I w wysokości 1 %
ceny brutto umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 1% miesięcznej
opłaty abonamentowej brutto dla danego łącza, za każdy dzień przekroczenia
terminu na usunięcie niedostępności usługi dostępu do Internetu z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 2% wartości
umowy brutto za każdy dzień zwłoki w uruchomieniu usługi dostępu do
Internetu (22.12.2009 r.) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez
drugą stronę, zobowiązana jest do zapłaty stronie odstępującej od umowy,
kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na
zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2
niniejszego paragrafu.
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3. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia
przez
strony
na
zasadach
ogólnych
odszkodowania
uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu
art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu w/w kar umownych.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod
wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli
skutkującą jego nieważnością.
Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia
dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej
w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto tj. ….............. zł na okres wykonywania zamówienia oraz okres
gwarancji jakości zostanie wniesione w formie …......................................... przed
podpisaniem umowy.
2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:
a) 70 % wartości zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwota
................ zł w terminie 30 dni od daty protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez wyznaczonych przedstawicieli stron,
b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota
…................ zł zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu okresu
gwarancji jakości.
§9
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji jakości na zasadach określonych w SIWZ oraz
niniejszej umowie na okres:
– dla zestawu komputerowego wraz z monitorem – 36 miesięcy ,
– dla monitora – 36 miesięcy,
– sprzęt sieciowy - 36 miesięcy
§ 10
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę
trzecią.
§ 11
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie
wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania zamawiającego
o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności wykonawcy
mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek
zaniechania.
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§ 13
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się pod rygorem
nieważności zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 15
1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją
postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie.
2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni,
spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby
zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których
1 otrzymuje wykonawca, 3 zamawiający.

……………………………..……
(Wykonawca)

………………………………………..
(Zamawiający)
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