Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

UMOWA NR (wzór)
W dniu…………...2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Biblioteką Publiczną im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie, ul. Skoczylasa 9, NIP ……………., REGON ………………. reprezentowaną
przez:

1.

-

2.

-

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
………………………, z siedzibą w …………..., ul. ……………., działającą w oparciu o wpis do
………………………. pod numerem ……………. prowadzonym przez …………………., posiadającą NIP
……………., REGON ……………….

zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”,
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, na
podstawie przepisu art. 4 pkt 8 bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1

2
3

4

W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
dostawę serwera zgodnego ze złożoną ofertą oraz usługi opisane w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej SOPZ, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony serwer jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych
oraz zgodny z wymaganiami określonymi w SOPZ.
Niezależnie od rękojmi Wykonawca serwer musi być objęty gwarancją producenta przez okres 36
miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez strony umowy protokołu
odbioru bez zastrzeżeń. Postanowienia gwarancyjne zawarte w pkt 4 – umowy mają pierwszeństwo
przed warunkami gwarancyjnymi producenta.
W wypadku awarii serwera, Wykonawca zapewni serwisowanie, o którym mowa w pkt 1 w miejscu
pracy serwera wraz z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą. Świadczenie usługi powinno
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5

zagwarantować wykonanie kompleksowej naprawy przez Wykonawcę wraz z przywróceniem
pełnego funkcjonowania serwera. W przypadku awarii dysku twardego (HDD) i potrzeby jego
wymiany, uszkodzony dysk pozostaje własnością Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji serwera w trakcie trwania umowy.
Zamawiający o zmianie lokalizacji poinformuje Wykonawcę faksem lub mailem w terminie co
najmniej 7 dni przed terminem zmiany lokalizacji. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy obiektu w celu wykonania prac serwisowych,
oględzin, pomiarów, badań lub kontroli w zakresie niezbędnym do wykonania prac objętych niniejszą
umową w dni robocze oraz w pozostałym czasie jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
§ 4. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Realizacja przedmiotu umowy zostanie zakończona w terminie do 7dni od daty zawarcia umowy, jednak
nie później niż do 10 grudnia 2020 r.
§ 5. CENA UMOWY
1.

Strony uzgadniają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy o, którym mowa w § 3, Wykonawcy
w całym okresie jej obowiązywania, przysługuje łączne wynagrodzenie, zgodne z ofertą wykonawcy
stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, w wysokości nie większej niż ……………… zł netto (słownie:
……………… netto), tj. ……………… zł brutto, w tym VAT.

2.

Cena brutto określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym koszty transportu oraz ubezpieczenia i nie może ulec zwiększeniu w
czasie obowiązywania umowy.

3.

Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego jednorazowo, w
terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Biblioteką Publiczną im. Księdza Jana Twardowskiego w
Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Skoczylasa 9, faktury VAT wystawionej w
oparciu o podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru (Załącznik nr 3 do umowy), przelewem na
rachunek Wykonawcy: ………………………………………….. .

4.

Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

5.

W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi
odsetkami.

6.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 6. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku zwłoki w terminie, o którym mowa w § 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.
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2. W przypadku, gdy zwłoka w terminie, o którym mowa w § 4 przekroczy 7 dni, Zamawiający może
rozwiązać umowę, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) określonego w § 5 pkt 1 niezależnie od kary umownej z
tytułu zwłoki, o której mowa w pkt. 1.
3. Niezależnie od kar przysługujących stronom, każda ze stron może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający potrąci kary umowne z należnej Wykonawcy zapłaty (faktury) bez konieczności
uzyskania zgody Wykonawcy.
§ 9 SIŁA WYŻSZA
1
2

3
4

Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań
zawartych w umowie z powodu siły wyższej w okresie jej trwania.
Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa,
niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym chodzi tu
raczej o niemożliwość zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.
Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą
stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia.
Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie
powołuje.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1
2

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 3 – Protokół odbioru
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Wykonawca

Załącznik Nr 3 do umowy

Warszawa, dnia

2020 r.

Protokół Odbioru
sporządzony pomiędzy:
Biblioteką
Publiczną
im.
Ks.
J.
Twardowskiego
w
dzielnicy
Praga
Północ
m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Skoczylasa 9, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………, z siedzibą w …………..., ul. …………….,
zwaną dalej „Wykonawcą”

I.

Strony potwierdzają wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z
dnia ………… 2020 r.

II. Odbioru dokonali:
- w imieniu Zamawiającego: ................................
- w imieniu Wykonawcy: .................................

III. Uwagi Stron:
Przedmiot umowy przyjęto bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenia ……………………………………………………..

………………..
Zamawiający
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………………..
Wykonawca

