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UMOWA DZ-2501/120/18/…..
zawarta w dniu 02.08.2018 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, pod numerem 0000118357, zwanym dalej
w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
•

…………………………………………………….

a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do
………….. w ……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…………………………………………………

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie wyłączenia określonego w art.
4 pkt 8 tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej
poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kolokacji sprzętu teleinformatycznego,
zwanego dalej sprzętem, należącego do Zamawiającego przez okres 48 m-cy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z umową, wymaganiami prawa
obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
§ 2.
Termin realizacji
Usługa będzie realizowany przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania,
o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3.
Przekazanie sprzętu
1.

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić szafę, lub komorę w szafie teleinformatycznej
przeznaczoną na świadczenie usług kolokacji wraz z niezbędnym wyposażeniem
(z wyłączeniem zamków patentowych), przyłączem do sieci Internet, oraz przyłączem do
źródła zasilania w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, celem dokonania
montażu i podłączenia sprzętu. Instalacja zamków patentowych przez Wykonawcę nastąpi
najpóźniej do 21 dni od daty uruchomienia usługi. Montaż i podłączenie sprzętu wykona
Zamawiający, pod nadzorem Wykonawcy.

2.

Wykonawca dokonuje odbioru sprzętu skonfigurowanego, zamontowanego i podłączonego,
który zostanie przekazany do kolokacji przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu
przekazania. Z dniem podpisania protokołu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę,
uszkodzenie lub zniszczenie przekazanego sprzętu, o ile ponosi on odpowiedzialność za
zaistniałą sytuację.
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3.

Po upływie okresu świadczenia usługi kolokacji Wykonawca umożliwi demontaż oraz wyda
powierzony sprzęt Zamawiającemu w uzgodnionym przez Strony terminie. Z wydania
sprzętu, Zamawiającemu zostanie sporządzony protokół przekazania.
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i warunki do
należytego wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich warunków
określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zainstalowanego
w szczególności w zakresie prawidłowych warunków pracy sprzętu.

sprzętu,

5. Wykonawca zobowiązuje się, że korzystanie ze sprzętu będzie możliwe przez całą dobę
z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonywane są niezbędne przeglądy, przy czym o każdym takim
przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego w trybie ustalonym w § 6 ust. 5 umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania
o wykrytych próbach niepowołanego dostępu do urządzeń Zamawiającego.

Zamawiającego

§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest odpowiedzialny za konfigurację, montaż oraz podłączenie sprzętu i ponosi tego
koszt, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnej współpracy technicznej ww.
zakresie.
§ 6.
Pomoc techniczna, zgłaszanie awarii, konserwacja sprzętu technicznego Wykonawcy
1.

Pomoc techniczna w ramach niniejszej umowy jest dostępna w trybie ciągłym 24h/7dni
przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający jest uprawniony zgłosić problemy
techniczne oraz awarie całodobowo: telefonicznie: ……………………. lub pocztą
elektroniczną na adres: …………………

2.

Zgłoszenie będzie niezwłocznie potwierdzane przez Wykonawcę, przy czym za datę i czas
zgłoszenia uważa się dzień i czas wysłania e-maila lub rozmowy telefonicznej.

3.

Odtworzenie warunków niezbędnych do prawidłowego działania sprzętu Zamawiającego po
zgłoszeniu awarii powinno nastąpić w ciągu: 4 godzin od zgłoszenia.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji własnego sprzętu technicznego,
przy czym odłączenie sprzętu Zamawiającego może nastąpić na czas możliwie najkrótszy,
niezbędny do wykonania stosownych czynności konserwacyjnych.

5.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną
o planowanym wyłączeniu i czasie jego trwania, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
§ 7.
Dostęp do przedmiotu kolokacji

1. Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy i umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przekaże Wykonawcy na piśmie listę osób upoważnionych
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do dostępu do sprzętu Zamawiającego, zawierającą imię bądź imiona
i nazwisko. O każdej zmianie w składzie osób upoważnionych Zamawiający poinformuje
Wykonawcę poprzez przedłożenie na piśmie aktualnej listy. Wykonawca zobowiązuje się
podpisać wraz z niniejszą umową przedłożoną przez Zamawiającego umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
2. Lista osób upoważnionych stanowi podstawę do udostępnienia osobie upoważnionej wejścia
do miejsca/pomieszczenia kolokacji. Wykonawca ma prawo weryfikowania prawidłowości
upoważnienia poprzez porównanie podpisu i/lub kontakt telefoniczny z Zamawiającym.
3. Osoba upoważniona przed wejściem do miejsca/pomieszczenia kolokacji ma obowiązek
okazać Wykonawcy dokument tożsamości.
4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu całodobowy dostęp do sprzętu.
§ 8.
Wynagrodzenie
1.

Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynikające z oferty wynosi
brutto ………………… PLN (słownie złotych: ………………….), w tym 23% VAT.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się z niżej wymienionych składników
płatnych w następujący sposób:
1) za uruchomienie usługi w kwocie brutto ………………… PLN (słownie złotych:
………………….),w tym 23% VAT, płatne jednorazowo w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po
podpisaniu protokołu odbioru, potwierdzającego uruchomienie usługi i instalację zamków
patentowych,
2) za eksploatację w kwocie brutto ………………………
złotych:……………), w tym 23% VAT, za każdy miesiąc,

PLN

(słownie

3) za zużytą energię w wysokości wynikającej z iloczynu ilości zużytej energii wg wskazań
indywidualnego licznika zużytej energii i stałej ceny jednostkowej za 1kWh podanej
w ofercie Wykonawcy, płatne za każdy miesiąc.
3.

W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług przez niepełny miesiąc, kwotę
wynagrodzenia za ten miesiąc ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni
świadczenia usługi.

4.

Wynagrodzenie miesięczne jest płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę, każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego świadczenia
usługi, w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, że faktura nie może
wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia.
Podstawą wystawienia faktury jest wystawione przez Zamawiającego potwierdzenie jej
wykonywania w danym miesiącu zawierające również dane z odczytu licznika zużytej
energii.

5.

Płatności będą dokonywane przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

6.

Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 8 ust. 1
w przypadku zużycia większej ilości energii niż przewidywana do celów niniejszego
postępowania.
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§ 9.
Kary umowne, odpowiedzialność
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia określonego
w § 8 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, w przypadku rozwiązania
umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
2) w przypadku zwłoki w przekazaniu szafy teleinformatycznej lub komory w szafie
teleinformatycznej, w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) w przypadku zwłoki w usunięciu awarii, w terminie określonym w § 6 ust. 3 w wysokości
50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy
ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za 7-dniowym okresem
wypowiedzenia W przypadkach, gdy Wykonawca niewykonana lub nienależycie wykona
powierzone przez Zamawiającego obowiązki wynikające z niniejszej umowy rozwiązanie
umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego
niż 7 dni, wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do
wykonania lub należytego wykonania umowy.
7. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem
zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę
z dowolnej należności Wykonawcy.
8. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające w przypadku gdy wysokość
szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w przypadkach, w których
kary umowne nie zostały zastrzeżone.
9. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności ani nie będą zobowiązane nawzajem do
wyrównania strat bezpośrednich lub pośrednich z tytułu niedotrzymania warunków niniejszej
umowy ze względu na wystąpienie siły wyższej. O wystąpieniu siły wyższej Strony winny
informować się natychmiast po jej wystąpieniu w formie pisemnej.
10.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnie od zawiadomienia na piśmie, Strony
skontaktują się dla omówienia działań koniecznych, a zmierzających do złagodzenia jej
skutków. Jeśli nie będzie to możliwe Strony będą dążyć do rozwiązania niniejszej umowy bez
szkody dla którejkolwiek ze Stron.
§ 10.
Osoby do kontaktów
1.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………
2) ze strony Wykonawcy: ………………………
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2.

1.

Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Strony do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz nadzorowania
umowy.
§ 11.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3.

Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją umowy. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże
się niemożliwe, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

