Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA (WZÓR) NR .......................

Zawarta w dniu ...................................w...................................................
pomiędzy:
Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP 701-02-67-116, REGON 142677675,
reprezentowanym przez: ………………………………………….….. ,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ,
reprezentowanym przez: .........................................................................................
zwanym w dalej „Wykonawcą”.

W

wyniku

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania 6/2016), została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i
licencji, finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

2.

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nieużywany.

3.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz
zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie.

4.

Parametry sprzętu zastały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ, który wraz
z ofertą Wykonawcy będzie stanowił integralną część umowy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać podmiot lub podmioty podwykonawców, którzy
w ramach realizacji zamówienia dostarczą sprzęt komputerowy będący przedmiotem
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leasingu oraz adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail punktów serwisowych,
które będą świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wraz z dostawą
sprzętu Wykonawca dostarczy oświadczenie firmy prowadzącej w Polsce serwis sprzętu o
zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
6.

Wymagania dotyczące leasingu:
a)

umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy,

b)

spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy
procentowej,

c)

raty leasingowe: 48 równych rat leasingowych, w tym pierwsza rata leasingowa jako
opłata wstępna,

d)

wartość wykupu 1% wartości netto przedmiotu leasingu,

e)

nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,

f)

wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową,

g)

waluta leasingu – złoty polski,

h)

spłata rat leasingowych – w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,

i)

przedmiot

leasingu

pozostaje

własnością

Wykonawcy

przez

cały

okres

obowiązywania umowy,
j)

pozostałe warunki leasingu regulowane są zawartą umową leasingu oraz
postanowieniami Kodeksu Cywilnego,

k)

Wykonawca po wyborze oferty przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia podpisania
Umowy, przedstawi umowę leasingu oraz harmonogram spłat wszystkich rat
leasingowych.

7.

Warunki płatności:
a)

sposób finansowania – leasing operacyjny,

b)

pierwsza rata leasingowa (opłata wstępna) zostanie uiszczona po protokolarnym
odbiorze przedmiotu leasingu przez Zamawiającego, w terminie zgodnym z treścią
harmonogramu opłat leasingowych sporządzonym przez Wykonawcę, który stanowić
będzie załącznik do umowy leasingu. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni
licząc od daty podpisania protokołu odbioru,
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c)

opłata za wykup (opcja) zostanie uiszczona w terminie 14 dni licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego stosownej faktury VAT z tytułu zawarcia umowy
sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT, obejmującej
opłatę za wykup nastąpi do 21 dni licząc od daty upływu okresu leasingu.
§2

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i
odpowiedzialność, w terminie określonym w § 3,

b)

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru
podpisanego przez obie Strony.

c)

zapewnienia serwisu i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych.

d)

przeniesienia własności przedmiotu umowy na Zamawiającego z dniem zapłacenia
opłaty za wykup (opcja) po sporządzeniu stosownej umowy.

2.

Zamawiający

ma

prawo

odmówić

odbioru

przedmiotu

zamówienia

i

odstąpić

od umowy, jeżeli:
a)

sprzęt, który został przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech
zgodnie ze złożoną ofertą,

b)

jest uszkodzony,

c)

jest niekompletny,

d)

mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo działa.
§3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: …………………………………...
§4
1.

Wynagrodzenie

Wykonawcy

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

obliczone

w załączniku nr 2 (formularz cenowy) wynosi:
Netto

………….. zł (słownie : …………….. złotych)

Podatek VAT

………….. zł (słownie : ……………. złotych)
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……….…. zł (słownie : …………….. złotych)

Brutto
2.

Cena określona w ofercie nie ulega zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.

3.

W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

4.

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy. Przedmiot leasingu pozostaje własnością
Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy.

5.

Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej po dokonaniu odbioru przedmiotu
zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. Termin ten nie
może być krótszy niż 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

6.

Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem
spłat – płatność do 10. dnia każdego miesiąca.

7.

Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

8.

Zamawiający zastrzega sobie potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w ust.1.

9.

Zabezpieczeniem płatności rat leasingowych, wynikających z umowy leasingu, jest
przedmiot umowy.
§5

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy, oprogramowanie
i licencje określone w § 1 umowy na okres zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ, liczony
od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.

2.

Dokumenty

gwarancji

zostaną

przekazane

Zamawiającemu

najpóźniej

w

dniu

dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
3.

W przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy lub jego części (tak
składowych, jak i przynależności) poza siedzibą Zamawiającego, ryzyko ich uszkodzenia
lub utraty ponosi Wykonawca.

4.

W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia
wad lub usterek jakościowych przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady
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lub usterki przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić listem poleconym, faxem na
numer………………………..… bądź e-mailem na adres……………………………….…....
5.

Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie
przekraczał 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki przedmiotu
umowy.

6.

W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany
przedmiotu umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego,
czy będą dotyczyły tej samej czy też różnych wad bądź usterek – będzie wykazywał te
same lub kolejne wady, bądź usterki. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany
przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

7.

Niezależnie od postanowień gwarancyjnych Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dotyczące przedmiotu umowy, w tym
również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, własności
intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i patentów.
§6

1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% ceny brutto
umowy,

b)

w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy
kary w wysokości 0,1% ceny brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej
niż 10% ceny brutto umowy,

c)

w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy Zamawiający
naliczy kary w wysokości 0,1% ceny brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie
więcej niż 10% ceny brutto umowy,

3.

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu
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przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości
pełnej szkody.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) lub jej
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym:
a)

w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

b)

w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 8.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 3 miesięcy od upływu terminu
realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 3
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar
umownych, przewidzianych w § 6. Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia
dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).
4. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania

Gwarancji, Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu
umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 lit. a, gdy
Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 5
5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji (sprzedaży) wierzytelności należnych mu od
Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
§9
Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są:
1.

Ze strony Zamawiającego – …………………......

2.

Ze strony Wykonawcy – ………………………….
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§ 10
1.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

2.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.

4.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5.

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
a) Załącznik nr 1 – kopia formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Załącznik nr 2 – kopia formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ),
c) Załącznik nr 3 – parametry sprzętu (kopia załącznika nr 4 do SIWZ),
d) Załącznik nr 4 – protokół odbioru.

Wykonawca

Zamawiający

……………………

…………………….
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……….. z dnia ………..

………..………………..dn. …................
Protokół odbioru
sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji zgodnie z umową przetargową nr
….. z dnia ……. zrealizowano dnia ………..

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do dostawy*,

Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia ……………………...………………….*

Wykonawca

Zamawiający

……………………

…………………….

(podpis)

(podpis)

*niepotrzebne skreślić
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