ZAŁĄCZNIK NR 3
Zapytanie ofertowe
WCSS/SpinLab/ZO3/2014

WZÓR UMOWY

U M O W A nr …
zawarta w dniu .……….……….2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:
Politechniką Wrocławską - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
NIP: 896-000-58-5,
REGON: 000001614,
numer konta bankowego:
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
przy kontrasygnacie finansowej – Kwestora Politechniki Wrocławskiej: mgr inż. Bożeny Kubicz
zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………… z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………
– wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………… w …………………………………………………
(wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu ……………………………… w ……………………………… pod
numerem ………………………………)
NIP:………………………………
REGON: ………………………………
numer konta bankowego: ………………………………
reprezentowaną przez ………………………………
zwaną dalej w tekście WYKONAWCĄ
zawarta zostaje umowa w wyniku Zapytania ofertowego WCSS/SpinLab/ZO3/2014 na podstawie art.
4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści:
§ 1 Ustalenia wstępne/oświadczenia
1.
2.

3.

4.

5.

Strony nie mogą przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie
bez zgody drugiej strony.
Do kontaktów w sprawach technicznych pomiędzy Stronami umowy Zamawiający deleguje
……………………………… tel. ……………………………… mail ………………………………, a Wykonawca ………………………………
tel. ……………………………… mail ……………………………….
Adresem właściwym do doręczeń i korespondencji po podpisaniu umowy będzie:
a) u Zamawiającego: (korespondencja): Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław;
(doręczenia i poczta kurierska) Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe, bud. D-2, p. 101, pl. Grunwaldzki 9 (Sekretariat tel. 320 39
21);
b) u Wykonawcy:............................................................................................................................ .
Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań zmierzających do prawidłowej realizacji
Umowy, w szczególności polegających na wzajemnym, niezwłocznym przekazywaniu danych
i informacji mających znaczenie dla realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać z najwyższą starannością wszystkie zadania i obowiązki
ustalone w Umowie.
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6.
7.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w trakcie realizacji Umowy, przepisów
obowiązującego prawa, które odnoszą się do przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, że Sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny
od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi
wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, zaś usługi będą wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności.
Wykonawca zapewnia, że Sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie pochodził bezpośrednio
od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych.
§ 2 Przedmiot umowy

1.

2.
3.
4.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa komputerów przenośnych, w ramach
Projektu: „SPIN-LAB: Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów
Badawczych”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 inwestycje związane z rozwojem
infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju
infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie zasobów
informacyjnych nauki w postacie cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekt w zakresie rozwoju
zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych (Nr POIG.02.03.00-02-027/13), w tym:
Część 1 –
Komputery przenośne o podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców
(5 szt.), zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 2.1 do niniejszej umowy
oraz
Część 2 –
Komputery przenośne o podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców (1 szt.)
oraz dla zespołu administracyjnego (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą
Załącznik nr 2.2 do niniejszej umowy.
Miejsce dostawy przedmiotu umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… .
Przedmiot umowy musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
§ 3 Warunki gwarancji. Rękojmia

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z załączonym
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, a wynoszącą min. 36 m-cy.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z kartami gwarancyjnymi.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd do
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu
usterki nie później jednak niż 24 godziny od powiadomienia, o awarii lub usterce zgłaszanej
Wykonawcy za pośrednictwem faksu pod numer …………………………… lub e-mailem …………………………….
Ustala się, że Wykonawca usunie usterkę/awarię przedmiotu umowy w następnym dniu
roboczym od momentu stawienia się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, o którym mowa
w pkt powyżej. O ile zajdzie konieczność wydłużenia tego okresu, Wykonawca zapewni sprzęt
zastępczy o parametrach nie gorszych niż naprawiany.
W sytuacji wystąpienia awarii dostarczonego przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym,
gwarancja zostanie przedłużona o czas w ciągu, którego z powodu wady urządzenia objętego
gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Jeżeli naprawa gwarancyjna dotyczyła
istotnych napraw przedmiotu umowy lub wymiany na wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili zwrócenia przedmiotu umowy naprawionego lub dostarczenia innego, wolnego
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7.

od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część urządzenia, postanowienia powyższe stosuje się
odpowiednio do części wymienionej.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca
wymieni go na nowy.
§ 4 Termin realizacji

1.
2.
3.

Termin realizacji przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1
wynosi do 4 tygodni od złożenia Zamówienia.
Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego w chwili
potwierdzenia przez niego w Protokole odbioru końcowego dostarczenia przedmiotu umowy.
Dostawa będzie uważana za wykonaną po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego
i podpisaniu protokołu odbioru. W przypadku gdyby skonfigurowany przedmiot umowy nie
działał poprawnie, Zamawiający będzie mieć prawo odstąpienia od umowy lub skorzystania
z innych uprawnień wynikających z niniejszej umowy, lub przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 5 Cena i warunki płatności

1.

Za przedmiot umowy określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie zgodne z przedstawioną
ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy (Załącznik nr 2)
1.1.

o łącznej wysokości:
netto: …………………… PLN, podatek VAT (23%): …………………… PLN, brutto: …………………… PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………….…… …/100 PLN)

w tym:
1.2.

dla Części 1:
netto: …………………… PLN, podatek VAT (23%): …………………… PLN, brutto: …………………… PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………….…… …/100 PLN)

1.3.

dla Części 2:
netto: …………………… PLN, podatek VAT (23%): …………………… PLN, brutto: …………………… PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………….…… …/100 PLN)

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę dla każdej z Części osobno, po dostarczeniu
przedmiotu umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
przedmiotu umowy.
Ustala się 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.
W fakturze i dokumentach rozliczeniowych Wykonawca zobowiązuje się powołać m.in. na:
1)
numer umowy nadany przez Zamawiającego w centralnym rejestrze umów Politechniki
Wrocławskiej - ( Z/……………………….……./14.),
2)
adres Zamawiającego: Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370
Wrocław,
3)
adres odbiorcy przedmiotu umowy: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe, ……………………………….………………………………………………………………….
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP
……………………….……, Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer
NIP 896-000-58-51.
Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
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§ 6 Odpowiedzialność Stron umowy
Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona, po której leżą
przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości
brutto przedmiotu umowy, od której odstąpiono.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy –
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.1 za każdy dzień zwłoki
liczony od upływu terminu określonego w § 4 ust.1.
3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu awarii przedmiotu
umowy w okresie gwarancyjnym w wysokości 1,5% ceny ofertowej brutto naprawianego
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 3 ust. 5
niniejszej umowy.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości
rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku gdyby kara umowna nie pokrywała szkody.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury kwot należnych z tytułu kar
umownych.
§ 7 Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

Wszelkie powstałe na gruncie tej umowy spory Strony będą się starały rozwiązać w sposób
polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy
rzeczowo Sąd we Wrocławiu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.

PODPISY STRON
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIKI:
1) Zapytanie ofertowe
2) Oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną dla Części 1 (Zał. 2.1) i dla Części 2 (Zał. 2.2)
3) Zamówienie
4) Protokół Odbioru
5) ………

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wzór Zamówienia (Załącznik nr 3 do umowy)

ZAMÓWIENIE NR …………………. z dnia …………………………
dotyczy Zapytania Ofertowego WCSS/SpinLab/ZO3/2014, Część nr …

Zamawiający:

Osoba prowadząca:

Wykonawca:

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

Po stronie Zamawiającego:
………………………..
tel. ………...,
fax. ………...
mail: ……………

Nazwa: …………
Adres: …………

tel. 71/ .........................,
fax. 71/ .........................

tel. ……………,
fax. …………...…
mail: …………………..

NIP: 896-000-58-51

NIP: ……………………..

Po stronie Wykonawcy:
………………………..
tel. ………...,
fax. ………...
mail: ……………

Termin realizacji:

Poz.

Przedmiot
zamówienia

Ilość J.M.

Cena jedn.
Netto w PLN

Wartość netto
w PLN

Miejsce
dostawy

Osoba
kontaktowa

1.
2.
3.
4.

Wartość zamówienia netto w PLN
Wartość zamówienia słownie
Dostawca pod rygorem odesłania faktury, zobowiązany jest do podania na fakturze numeru
zamówienia/umowy, którego faktura dotyczy.
Dodatkowe warunki realizacji
Warunki dostawy:
Warunki płatności:
Warunki gwarancji:
Ustalenia dodatkowe:
Procedura 0% VAT

………………………………

-

………………..…………..…

…………………………………..

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

(DOSTAWCA)

(KWESTOR)

(KIEROWNIK JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
UCZELNI)
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Wzór Protokołu Odbioru (Załącznik Nr 4 do umowy)
Protokół odbioru nr ………
do umowy z dnia ……….. nr ……. dotyczący zamówienia nr ……
Nabywca

Politechnika Wrocławska

Adres

ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27; 50-370 Wrocław

Odbiorca –
Jednostka /
Komórka
Organizacyjna
Adres odbiorcy
Jednostki
/Komórki
organizacyjnej

Lp. Nr pozycji z
Zamówienia

Opis

Ilość

Numer seryjny/
katalogowy

Karta
gwarancyjna

1.
2.
3.
4.
5.

Zaznaczenie

Tryb podpisania protokołu odbioru

TAK / NIE

Zamawiający odbiera Sprzęt i Usługę w trybie akceptacji bez zastrzeżeń

TAK / NIE

Zamawiający odmawia odbioru Sprzętu i Usługi, sporządza Zestawienie
Niezgodności oraz wyznacza termin do usunięcia wad

TAK / NIE

Podpis i pieczątka osoby
uprawnionej przez Dostawcę
Podpis i pieczątka osoby
upoważnionej przez
Zamawiającego

Data
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