Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
PROJEKT ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY
Niniejsza umowa została zawarta dnia ………….. r. w Radomiu pomiędzy:
Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul.
Malczewskiego 29, 26-600 Radom, REGON 000805181, NIP 796-010-64-39, reprezentowanym
przez:
prof dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika – Rektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………… z siedzibą w …………….., REGON:………………, NIP: ………………,
reprezentowaną przez:
……………… zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zamówienie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.
z dnia 2017.08.24).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania
awaryjnego Serwerowni Głównej MSK RAMAN, w tym: agregatu prądotwórczego, dwóch sztuk
urządzeń do zdalnego nadzoru pracy systemu zasilania awaryjnego oraz systemu monitoringu
CCTV, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………. oraz wymaganiami określonymi w Zapytaniu
Ofertowym z dnia 31 października 2019 r., które stanowią integralną część umowy.
2. Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień
gwarancyjnych.
3. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Wraz z urządzeniami Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć instrukcję eksploatacji oraz dokumentację techniczną.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci kwotę: ………… złotych netto (słownie:
………… złotych). Kwota ta zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
2. Faktura zostanie wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy, po podpisaniu przez strony
protokołu odbioru.
3. Koszty związane z transportem i rozładunkiem pokryje Wykonawca.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty w formie przelewu kwoty, o której mowa
w ust. 1, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury.
§3
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w Serwerowni Głównej MSK Radom zlokalizowanej przy
ul. Chrobrego 33 w Radomiu (26-600) zostanie zrealizowana przez Wykonawcę do dnia
…………….. r.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, iż zakupiony sprzęt jest oznaczony znakiem „CE” i posiada atesty
dopuszczające do stosowania go w Polsce.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt przez okres ………. miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru.
3. Gwarancja nie obejmuje:

4.
5.
6.

7.

- uszkodzeń spowodowanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu bądź nieprzestrzeganiem
instrukcji obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych.
Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę̨ serwisową w czasie trwania gwarancji (czynności
serwisowe wymagane gwarancją producenta).
Jeżeli w czasie gwarancji ujawnią się w dostarczonych urządzeniach usterki Wykonawca jest
zobowiązany do ich bezpłatnej wymiany lub naprawy.
Maksymalny czas naprawy ustala się na 3 dni robocze (dni robocze rozumie się jako dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy ustawowo). Wykonawca dostarczy
sprzęt zastępczy o nie gorszej konfiguracji na okres wykonania naprawy dłuższy niż 3 dni
i w takim przypadku, na czas naprawy przeniesie na sprzęt zastępczy bieżącą konfigurację
użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu.
Odbiór sprzętu do naprawy i jego zwrot po naprawie następować będzie w siedzibie
Zamawiającego, odbiór i dowóz sprzętu do naprawy z siedziby Zamawiającego odbywa się na
koszt Wykonawcy.

§5
1. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym
przez przedstawicieli Stron – data podpisania protokołu wyznacza początek biegu okresu
gwarancji na przedmiot umowy.
2. Wykonawca po zakończeniu prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu
zasilania awaryjnego Serwerowni Głównej MSK RAMAN pisemnie zgłosi gotowość do odbioru
przedmiotu umowy.
3. W terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy,
Zamawiający podpisze protokół odbioru lub przekaże Wykonawcy swoje uwagi.
4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych uwzględni uwagi i ponownie zgłosi przedmiot Umowy
do odbioru.
5. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania Umowy jest podpisany przez obie Strony bez uwag
protokół odbioru. Protokół odbioru musi zawierać dane niezbędne do identyfikacji dostarczonego
sprzętu i oprogramowania (producent, model, nazwa, numer seryjny), a także jego wyposażenia
(wykaz poszczególnych elementów, dokumentacji, płyt instalacyjnych, akcesoriów itp.).
§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od zawartej umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy określonej
w § 2 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy
określonego w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od zawartej umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 15 % wartości
przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 umowy.
3. Za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy Zmawiający, po uprzednim
pisemnym wezwaniu do ich należytego wykonywania i wyznaczeniu terminu na zmianę sposobu
wykonywania na zgodny z Umową, ma prawo naliczyć karę umowną karę umowną w wysokości
0,1 % wartości brutto Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego.
4. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego w przypadku
szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§7
1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki do umowy:
- Oferta wykonawcy

Do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. Zleceniodawcę/Wykonawcę wybrano
z zachowaniem procedur przewidzianych w „Regulaminie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”, wprowadzonym zarządzeniem
R-22/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. z późn. zm.

