UMOWA DZ-2501/42/19/....
zawarta ...............2019 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:


dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzwyczajny –Dyrektor

a:
.................., zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.
Na

podstawie

dokonanego

przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art.

4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest

dostawa depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem

i licencją oraz jego instalacja i konfiguracja.
2. Wykonawca dostarczy depozytor na klucze wyposażony w 224 gniazda na klucze
z wykorzystaniem (przeniesieniem) obecnie użytkowanych 192 gniazd znajdujących się
u Zamawiającego. Do 32 dodatkowych gniazd Wykonawca dostarczy breloki i ringi.
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do oprogramowania, o którym mowa w ust.1 i udziela
Zamawiającemu licencji na w/w oprogramowanie oraz upoważnia Zamawiającego do korzystania
z w/w oprogramowania.
4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu
obsługi i konfigurowania oprogramowania.
5. Zakres przedmiotu umowy opisuje Zaproszenie do złożenia oferty DZ-2501/42/19 z dn.
25.02.2019 r. .r., stanowiące załącznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z dn. ............r. stanowiąca
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Miejscem realizacji umowy jest siedziba Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy
miejsce instalacji depozytora.
§2

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w całości Przedmiot umowy w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy Przedmiotu umowy oraz
termin instalacji, konfiguracji i szkolenia, informując Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed
możliwym terminem dostawy. Termin dostawy, instalacji, konfiguracji i szkolenia Zamawiający jest
zobowiązany uzgodnić niezwłocznie, ustalając go nie później niż na 3 dzień po otrzymaniu informacji
od Wykonawcy o możliwości dostawy.
3. Dostawa sprzętu powinna zostać dokonana w dniu roboczym, do siedziby Zamawiającego
w Puławach, al. Partyzantów 57, w godzinach 07.00 – 14.00.
4. Wykonanie Przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez
jednego z przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 1. W terminie wskazanym w ust. 1
Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumentację producencką i gwarancję producencką na depozytor
kluczy, gwarancje własną na wykonane prace i dokument określający warunki licencji.
5. W przypadku, gdy Zamawiający w toku odbioru stwierdzi, iż Przedmiot umowy nie spełnia
wymagań określonych w Umowie, Zamawiający wyznaczy ponowny termin wykonania Przedmiotu
umowy.
6. Za termin wykonania umowy Strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze
strony Zamawiającego.
7. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
1) datę odbioru,
2) szczegółowy wykaz wydanego Zamawiającemu sprzętu wykorzystanego do wykonania
Przedmiotu umowy,
3) potwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
4) oświadczenie osób powołanych do odbioru ze strony Zamawiającego o istnieniu bądź
braku wad,
5) w przypadku stwierdzenia wad - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Do ponownego odbioru Przedmiotu umowy postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio.
§3
Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności
1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie

w

wysokości

…………………………………..……………..………zł

brutto

(słownie: …………………………….…………………….………………. złotych ……/100).
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół
odbioru.

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 21 dni licząc od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
umowy, w tym opłaty, podatki i należności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak
również koszt transportu, instalacji i konfiguracji depozytora kluczy oraz przeprowadzenia szkolenia.
§4
Osoby do kontaktu
1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz
upoważnionymi do kontaktów i do podpisania protokołu odbioru są:
- .................................., tel. ..............................., e-mail: ………………..……………………
- .................................., tel. ..............................., e-mail: ………………..……………………
2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz
upoważnionymi do kontaktów i do podpisania protokołu odbioru jest:
- .................................., tel. ..............................., e-mail: ………………..……………………
3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy
i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z parametrami
i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy oraz złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr
2.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób, przy
udziale których lub z pomocą których realizuje niniejszą umowę.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania, związane
z realizacją umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy
Zamawiającego lub osoby trzeciej.
§6
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; kara umowna przysługuje

także w przypadku stwierdzenia w protokole odbioru istnienia wad i wyznaczenia Wykonawcy
nowego terminu realizacji Przedmiotu umowy,
3) w okresie gwarancji i rękojmi w przypadku opóźnienia w naprawie lub wymianie depozytora
kluczy, opóźnienia w usunięciu wad lub nieprawidłowości w wykonanej instalacji oraz konfiguracji
sprzętu lub opóźnienia w usunięciu wad – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających
kary umowne.
§7
Gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego (gwarancja) za:
1) jakość dostarczonego sprzętu,
2) zgodność dostarczonego sprzętu z jego specyfikacjami producenckimi,
3) wady zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego sprzętu,
4) prawidłowe wykonanie instalacji oraz konfiguracji depozytora kluczy dostarczonego w ramach
umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca udziela gwarancji przez okres ……………………… na depozytor kluczy oraz na
prawidłowe wykonanie instalacji oraz konfiguracji sprzętu dostarczonego w ramach umowy przez
Wykonawcę, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez przedstawicieli
Zamawiającego.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub nieprawidłowości
depozytora kluczy lub wykonanej instalacji i konfiguracji. Termin usunięcia wad wynosi …………
dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia trzykrotnie tożsamej wady depozytora kluczy, Wykonawca
zobowiązany jest wymienić depozytor na nowy, nieużywany, wolny od wad i zgodny z wymaganiami
określonymi w umowie oraz dokonać jego instalacji i konfiguracji w terminie 14 dni od dnia
dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Zgłoszenia w ramach gwarancji będą dokonywane przez Zamawiającego za pośrednictwem adresu
email: …………………………………………………………. Zmiana ww. danych nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego, z chwilą podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru, wszelkich uprawnień wynikających z gwarancji na sprzęt
udzielonych przez producenta.
7.

W

okresie

gwarancji

Wykonawca

udostępni

oprogramowania.
§8

Zamawiającemu

bezpłatne

aktualizacje

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konieczności kierowania do Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

w

przypadku,

gdy

Wykonawca

pozostaje

w

zwłoce,

co

najmniej

7

z realizacją Przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 2 ust. 1.
§9
Postanowienia końcowe
1. Odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z realizacji postanowień niniejszej
umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

dni

