Projekt pod nazwą „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia
mieszkańców subregionu Nowy Sącz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Załącznik nr 12 do specyfikacji BPM.ZZP.270.88.2011

UMOWA BPM.ZZP.270.88.2011 (Projekt)
Zawarta w dniu … … … … … … 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
NIP: 734-001-67-07, REGON: 491893167,
reprezentowanym przez:
……………………………-………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
… .… … … … … … … … … … … … … …
z siedzibą: … … … … … … … … … … … …
NIP: … … … - … … … - … … - … …, REGON: … … … … … … … … … ,
reprezentowanym przez:
……………………………-………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z pozn.
zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu i oprogramowania do cyfryzacji danych
bibliotecznych na potrzeby „Digitalizacji zbiorów Sądeckiej Biblioteki Publicznej”, zwanego dalej
„Towarem”.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
i przenieść na Zamawiającego własność Towaru, a Zamawiający zobowiązuje się Towar odebrać
i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony Towar.
3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich innych
usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, takich jak instalacja,
uruchomienie, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług, o których mowa w ust. 3 wchodzi
w skład ceny dostawy Towaru.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na wskazany w § 1 Towar składa się:
a) Zaawansowane skanery A4 i A3, zestaw komputerowy wraz z monitorem LCD i lokalny
serwer plików – szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Umowy,
b) Oprogramowanie do cyfryzacji zbiorów biblioteki – szczegółowo określone w Załączniku
nr 2 do Umowy.
2. Niniejsza umowa obejmuje dostawę Towaru w ilościach wskazanych w załącznikach oraz
w kosztorysie zawartym w Ofercie Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że Towar nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został
wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego
Podejścia, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) oraz rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1089).
4. Wykonawca oświadcza, że Towar współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows XP
Professional PL, Windows Vista.
§3
OPAKOWANIE TOWARU
1. Wykonawca zapewni takie opakowanie Towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku
braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu
Towaru do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
§4
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta
Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwanej w niniejszej umowie „miejscem dostawy”,
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. O przygotowaniu Towaru do sprawdzenia i odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
z 2 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem faksu pod nr [+48] 18.44.37.863, lub pocztą
elektroniczną na adres email: jsroka@nowysacz.pl
3. Za dzień wydania Towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym Towar został
zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę w miejscu dostawy lub innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towaru w celu przeprowadzenia procedury
odbioru Towaru w miejscu dostawy.
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5. Wykonawca dostarcza Towar Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko.
§5
WYDANIE I ODBIÓR TOWARU
1. Sprawdzenie Towaru będzie polegało na upewnieniu się, że Towar jest wolny od wad fizycznych
w rozumieniu §6 Umowy, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w Załącznikach
nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.
2. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad
Towaru, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą
Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń do Towaru.
Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru Towarów bez
zastrzeżeń.
3. W przypadku, gdy jakiekolwiek Towar podlegający sprawdzeniu w celu dokonania odbioru
Towaru ma wady w rozumieniu §6 niniejszej umowy, Zamawiający nie odbierze Towaru
i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę Towaru wolnego od wad, bez
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Dokonanie odbioru Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§6
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towaru z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towaru,
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
z wprowadzeniem Towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony
do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach stanowiących
Towar oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania
w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z Towarem.
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc
od dnia odbioru Towaru, natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne Towaru
wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady.
§7
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony Towar jest wolny od wad fizycznych
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2.
3.

4.

5.

6.

w rozumieniu §6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Towar, określonych w kol. 6 kosztorysu
zawartego w Ofercie.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w Towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne
wady fizyczne Towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
Dostarczony Towar będzie posiadać skrócone karty gwarancyjne naklejone przez Wykonawcę
na obudowie, uprawniające do naprawy gwarancyjnej bez przedstawiania karty gwarancyjnej.
Do druku naklejek Wykonawca zastosuje naklejki poliestrowe (np. Zweckform Nr. 6113).
Dotyczy: obudowy komputera, monitora LCD, klawiatury, skanerów, serwera plików.
Skrócona karta gwarancyjna, o której mowa w ust. 4 zawierać będzie pola:
nr seryjny, typ systemu, data podpisania umowy, data wystawienia faktury VAT, nr F-VAT, okres
gwarancji w miesiącach, nazwa dostawcy, numer telefonu do serwisu.
Brak Skróconej karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 4 naklejonej na Towarze uprawnia
Zamawiającego do odmowy przyjęcia Towaru.
§8
REKLAMACJE

1. Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii lub wadach Towaru :
a) pod numerem telefonu: … … … … … … … … … .
b) pod numerem fax:
……………………….
c) pod adresem poczty elektronicznej (email) … … … … … … … … … … … … .
- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00.
2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać uszkodzony Towar w siedzibie Zamawiającego oraz do:
a) uznawania za zgłoszenie wystąpienia awarii lub wady przesłania informacji faksem,
elektronicznie lub dostarczenie pisma do siedziby Wykonawcy,
b) reakcji serwisu w następnym dniu roboczym,
c) naprawy Towaru do 3 dni roboczych od zgłoszenia,
d) udostępnienia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zastępczego Towaru tej samej klasy
na okres naprawy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki
w wymaganym terminie,
e) wymiany do 5 dni roboczych od zgłoszenia, Towaru na wolny od wad w przypadku
stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki.
3. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do odbioru
uszkodzonego Towaru lub usunięcia awarii lub wady nie dopełni obowiązku wymiany Towaru
na wolny od wad lub usunięcia awarii lub wad w drodze naprawy w terminie określonym
w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej
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umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i naliczenie kar
umownych.
§9
ZAPŁATA CENY
1. Zamawiający zgodnie z treścią Oferty stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy za dostarczony i odebrany Towar oraz świadczone przez Wykonawcę
usługi wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn: ilości i ceny jednostkowej Towaru.
2. Ceny jednostkowe Towaru zawarte są w kosztorysie zawartym w Ofercie stanowiącej Załącznik
nr 3 do Umowy.
3. Strony ustalają, że maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikającego
z niniejszej Umowy nie przekroczy:
a) brutto: … … … … …, … … PLN. (słownie złotych: … … … … … … … … … … … złotych i … …/100)
b) w tym VAT ……% tj. … … … … … ,… … PLN.
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie zawartym w Ofercie stanowiącej
Załącznik nr 3 do Umowy są cenami niezmiennymi i nie będą podczas wykonywania niniejszej
umowy podlegały aktualizacji i zmianom. Oznacza to, że zaoferowane ceny jednostkowe będą
niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu, stawek
robocizny, kursów walut itp. – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
5. Ceny jednostkowe uwzględniają wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne
do zrealizowania dostaw sprzętu i obejmują wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. Oznacza to, że ceny te zawierają
wszystkie koszty związane z realizacją dostaw i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych
Umową wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania Umowy,
tj. podatek VAT, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, koszty: transportu,
dostarczenia, instalacji, pomocy technicznej, napraw, serwisowania, opłaty związane z długością
gwarancji (pakiety gwarancyjne serwisowe) itd.
6. Zapłata należności nastąpi po dostarczeniu i odebraniu Towaru w terminie do 30 dni od daty
przedłożenia faktury i protokołu odbioru, przelewem na konto wskazane w fakturze.
7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.
9. Zamawiający oświadcza, że posiada nr NIP 734-001-67-07 i upoważnia Wykonawcę do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy dla:
Miasto Nowy Sącz – Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
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§ 10
ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, w całości lub w części.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli
wymienieni w ofercie przetargowej Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej
umowy.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
§ 11
OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie niewykonania lub nienależytego
Zamawiającemu kary umowne :

wykonania

Umowy

Wykonawca

zapłaci

a) w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 9 ust. 3:
•

za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru,

•

za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, o którym mowa w §5 ust. 4,

•

w realizacji zobowiązań wynikających z § 8 ust. 2 pkt b) – e).
b) w wysokości 20 procent wartości brutto Umowy, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie
należne z tytułu faktycznie wykonanych dostaw.
5. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 5 dni,
b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie Umowy innej osobie,
c) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy.
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej
i odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§ 12
ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z pozn. zm.).
§ 13
ZMIANY UMOWY, JĘZYK, EGZEMPLARZE, ZAŁĄCZNIKI
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy muszą będą sporządzone w języku polskim.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
4. Wykaz załączników do Umowy:
1 Załącznik nr 1 -

Szczegółowe określenie „Zaawansowane skanery A4 i A3,
zestaw komputerowy wraz z monitorem LCD i lokalny serwer
plików”

2 Załącznik nr 2 -

Szczegółowe określenie „Oprogramowanie do cyfryzacji
zbiorów biblioteki”

3 Załącznik nr 3 -

Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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