Zapytanie ofertowe ECFC.2601.1.4.2020

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
ECFC.2601.1.3.2020 z dnia 20.12.2020 r.
Wzór
UMOWY NA DOSTAWĘ
NR ECFC.INS….2020
zawarta w dniu …………….. 2020 w Toruniu pomiędzy:
Europejskim Centrum Festiwalowym CAMERIMAGE (ECFC) z siedzibą w Toruniu,
Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 118/2020, posiadającym
numer NIP: 9562358384, REGON: 385314450, reprezentowanym przez:
Pana Kazimierza Juliana Suwałę – p.o. Dyrektora Instytucji Kultury ECFC,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………. z siedzibą w …………. ul. ……………….., NIP: ……………..,
REGON: …………….., reprezentowaną przez: …………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Zmawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia sprzętu
komputerowego Zamawiającemu w postaci:
a. Laptopów model … wraz z … w ilości … szt.
b.
…
do Zamawiającego, zgodnie z treścią SIWZ, niniejszą umową oraz złożoną przez Wykonawcę
ofertą.

1.

2.

3.
4.
5.

§2
Zamawiający za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy zapłaci na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: …………. złotych netto, tj. …………… złotych
brutto (słownie złotych: ………………/100).
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę
na fakturze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT i protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia potwierdzającego prawidłową realizację zamówienia
(bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia).
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia.
Odbiór przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia.
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowej realizacji umowy, Zamawiający odstąpi od odbioru przedmiotu zamówienia
oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad, wpisując stwierdzone uchybienia do
protokołu. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania zaleceń zawartych w protokole,
Zamawiający ponownie przystąpi do dokonania odbioru całości przedmiotu zamówienia.

§3
1. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
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2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie ………. dni liczonych od dnia zawarcia
niniejszej umowy, tj. do dnia …………. września 2020 r.
3. Realizacja przedmiotu umowy zostanie dokonana po uprzednim uzgodnieniu
z koordynatorem Zamawiającego w osobie: …………..
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, będzie posiadać wszelkie
niezbędne do właściwego korzystania instrukcje, atesty i certyfikaty w języku polskim,
a także winien spełniać wymogi techniczne, bezpieczeństwa i użytkowe przewidziane dla
danego przedmiotu.
5. Cały dostarczony przedmiot umowy musi być wolny od wad prawnych i fizycznych,
kompletny i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów otwierania,
nie regenerowany, nie poddany procesowi recyklingu, demontażu lub wymiany
jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego przedmiotu nie były wcześniej
w całości ani w części składowymi innych materiałów, są wyrobami fabrycznie nowymi,
nieużywanymi, nie regenerowanymi, nie refabrykowanymi.
6. Całość przedmiotu umowy została wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem zawarcia niniejszej umowy.
7. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go
w miejsce wskazane w ust. 1 i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego.
8. Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych przedmiotów
stanowiących Przedmiot Umowy.
§4
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
a. Za przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b. Za przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rękojmi Wykonawca zapłaci 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego
w § 7 ust. 3.
c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust. 1.
3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt. 1-2 nie pokrywają szkody, Stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi ……. miesięcy liczonych od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Gwarancja przedmiotu umowy jest gwarancją Next Business Day.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia.
3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań
diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego.
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4. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon
(w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca
ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi)
w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu)
w przypadku niedotrzymania powyższego terminu usunięcia wad – dotyczy przypadku
sprzętu dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający
dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od
momentu zgłoszenia usterki.
7. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym w ust. 5 i 6 terminie, Zamawiający może
naliczyć karę umowną zgodnie z § 4 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia
Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego.
8. Dokumenty gwarancyjne Wykonawcy oraz protokół przekazania elementów wyposażenia
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania, jako
załącznik do protokołu odbioru końcowego. W przypadku niedostarczenia przez
Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na dostarczony sprzęt przez Wykonawcę w treści
zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla elementów Zamawiający nie
dokona odbioru przedmiotu zamówienia.
9. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy.
10.
Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę
zawiadomienia wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub
sporządzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub otrzymanie oświadczenia
doręczonego w sposób określony w § 7 ust. 2.
11.
Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli
Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie
sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.
12.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem
okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
13.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
14.
Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu czy zamiany
rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi
w całości Wykonawca.
15.
Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, przeglądy także związane z wymianą np. części
itp., od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji
będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie traci uprawnień
z tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych
dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił
wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, a wykonanie tych
czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji sprzętu.
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16.
W przypadku konieczności wysłania uszkodzonego urządzenia do producenta, dysk
twardy (o ile urządzenie go zawiera) musi pozostać u Zamawiającego. Awaria samego dysku
również podlega takiemu warunkowi.
17.
Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez
Wykonawcę niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla
Zamawiającego nie będą miały zastosowania.
18.
Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy
i udzielonej przez niego gwarancji.
19.
Postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego
wynikających z kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny w
przypadku wadliwości przedmiotu umowy.
20.
W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie
z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy sprzętu i zapewni materiały eksploatacyjne.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących
integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.
2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane
w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy
podane poniżej:
• dla Wykonawcy:
................................................................
e-mail ...............................................................
• dla Zamawiającego:
…………………., ul. …………., 87-100 Toruń
e-mail …………………………..
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i prawa zamówień publicznych.
4. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
§7
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Załączniki:
1. Opis zamówienia z załącznikami,
2. Oferta Wykonawcy.
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