Zp 2130- 55/17

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR 2130- 55/17
zawarta w dniu............................................... 2017 r. w Lublinie pomiędzy
Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swą siedzibę w Lublinie, przy
ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, posiadającym nr NIP 712-19-34-053, REGON 004176470,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
........................... – Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie
a
………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ r. (nr ogłoszenia ..........................),
na rzecz jednostek sądownictwa obszaru apelacji lubelskiej z zastrzeżeniem, że Sąd Apelacyjny
w Lublinie działa na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z
dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym
oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 122).

§1
Strony przyjmują następujące znaczenie określeń użytych w Umowie:
1) jednostki sądownictwa – jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego z obszaru
apelacji lubelskiej, których wykaz stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy;
2) dostarczenie sprzętu – transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie
sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli danej jednostki sądownictwa - na
koszt i ryzyko Wykonawcy;
3) dostawa częściowa – dostawa sprzętu do danej jednostki sądownictwa zgodnie z Załącznikiem
Nr 3 - Wykaz lokalizacji dostaw;
4) dni robocze – dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
5) odbiór ilościowy – stwierdzenie zgodności ilościowej, w tym ilości elementów kompletu,
dostarczonego sprzętu, z postanowieniami Umowy;
6) odbiór jakościowy – stwierdzenie zgodności jakościowej, w tym jakości elementów kompletu,
dostarczonego sprzętu z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem odpowiedniej
konfiguracji i wyposażenia sprzętu;
7) sprzęt – urządzenia wskazane w § 2 ust. 1 Umowy oraz Załączniku nr 1 – Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia;
8) Umowa – niniejsza umowa.
§2
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1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieużywanych,
nieobciążonych prawami podmiotów trzecich i sprawnych technicznie urządzeń na rzecz jednostek
sądownictwa oraz zapewnienie usług gwarancyjnych sprzętu, w postaci:
Nr specyfikacji
Nazwa urządzenia
Ilość
Specyfikacja 1
Skaner A4
22 szt.
Specyfikacja 2
Switch zarządzany desktop L2
39 szt.
2.

Dostarczony sprzęt powinien być zgodny z opisem zawartym w SIWZ, a w szczególności
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do Umowy i spełniać normy
bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje tam określone.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania Umowy z należytą starannością, dostarczyć
sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego opisanym
w postanowieniach Umowy w ilościach i do miejsc dostaw określonych w Załączniku Nr 3 do
Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne
sprzętu.
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego sprzętu
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, a także cechy zmniejszające wartość lub
użyteczność przedmiotu Umowy lub jego części ze względu na cel, któremu ma służyć albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez
przepisy prawa.
4. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie sprzętu zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postanowieniach SIWZ.
5. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca przy wykonaniu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne
i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie
określonych czynności związanych z realizacją Umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 28 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkową utratę lub
uszkodzenie sprzętu do czasu podpisania przez jednostkę sądownictwa protokołu odbioru dostawy
bez zastrzeżeń.
3. Sprzęt zostanie dostarczony jednostkom sądownictwa w nienaruszonych opakowaniach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie transportu. Wraz ze sprzętem dostarczone zostaną
instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.
4. Dostawa częściowa zostanie zrealizowana w dniach pracy jednostki sądownictwa, w godzinach od
8:00 do 15:00.
5. Dostawa częściowa przewidziana dla danej jednostki sądownictwa zostanie zrealizowana
jednorazowo.
6. Wykonawca zgłosi poszczególnym jednostkom sądownictwa gotowość dostarczenia przedmiotu
dostawy częściowej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę
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dostarczenia przedmiotu dostawy częściowej poprzez kontakt telefoniczny wskazany w Załączniku
Nr 2 do Umowy.
7. Sprzęt po dostarczeniu do jednostek sądownictwa będzie sprawdzany w odniesieniu do wymogów
zawartych w SIWZ (wady jawne). Wyznaczony przez każdą jednostkę sądownictwa przedstawiciel
dokona czynności odbioru ilościowego - jakościowego w terminie do 2 dni roboczych.
8. W przypadku, gdy przedmiot Umowy nie zawiera wad ilościowych lub wad jawnych, zostaje
podpisany protokół odbioru dostawy bez zastrzeżeń odrębnie dla każdej jednostki sądownictwa
- wzór Protokołu odbioru dostawy stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy). Protokoły te nie stanowią
potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy.
9. W przypadku, gdy przedmiot Umowy zawiera wady, Przedstawiciel jednostki sądownictwa podpisze
Protokół odbioru dostawy z zastrzeżeniami (wzór - Załącznik Nr 4 do Umowy).
10. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany będzie na
własny koszt do usunięcia wad – w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia
czynności odbioru w danej jednostce sądownictwa.
11. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 9, postanowienia ust. 8 –10 stosuje się odpowiednio.
12. Po dostarczeniu sprzętu do wszystkich jednostek sądownictwa bez zastrzeżeń, Wykonawca
i Zamawiający podpiszą Protokół odbioru końcowego umowy, co będzie równoznaczne
z uznaniem zamówienia za należycie wykonane. Wzór Protokołu odbioru końcowego umowy
stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy.
§4
1. Za realizację przedmiotu Umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy
w wysokości ..................................zł (słownie .................................................złotych 00/100) brutto,
w tym VAT .............
2. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe za dostawę sprzętu:
Skaner A4 – (wskazanie producenta i modelu), cena jednostkowa ..................... zł brutto/szt.
Switch zarządzany desktop L2 - (wskazanie producenta i modelu), cena jednostkowa .....................
zł brutto/szt.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 oraz ceny jednostkowe określone w ust. 2 pokrywają wszelkie
koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy co oznacza, że Wykonawcy nie
przysługuje w stosunku do Zamawiającego ani jednostek sądownictwa żadne dodatkowe roszczenie
z tego tytułu.
4. Faktura za dostawę częściową wystawiona zostanie na właściwą jednostkę sądownictwa, będącą
płatnikiem zgodnie z wykazem zawierającym dane płatników, który stanowi Załącznik Nr 6a i/lub
6b do Umowy. W przypadku zmiany płatnika Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy
informację o zmianie płatnika, co nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia pisemnego
aneksu.
5. Podstawą wystawienia faktury na właściwą jednostkę sądownictwa będącą płatnikiem jest
podpisanie przez osoby upoważnione ze strony jednostki sądownictwa, dla której jednostka ta jest
płatnikiem, protokołu odbioru dostawy, o której mowa w § 3 ust. 8 bez zastrzeżeń. Wraz
z prawidłowo wystawiona fakturą Wykonawca przekazuje jednostce sądownictwa będącej
płatnikiem zatwierdzoną kopię protokołu odbioru dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 8.
6. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę częściową nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez właściwą jednostkę sądownictwa będącą płatnikiem, prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z protokołem odbioru dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 8, dla każdej lokalizacji dla której
jednostka ta jest płatnikiem.
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7. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego jednostki
będącej płatnikiem.
8. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji
wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez pisemnej
zgody Zamawiającego lub jednostek sądownictwa.
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej Umowy jest fabrycznie nowy
i nieużywany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres: .... miesięcy liczony od dnia
podpisania protokołów odbioru końcowego umowy, o którym mowa w § 3 ust. 12 Umowy.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu:
a) usterki i wady sprzętu,
b) uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego
użytkowania.
3. Jednostka sądownictwa może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu, o którym mowa w ust. 2 w dni
robocze od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia gwarancyjne z opisem wad, usterek, uszkodzeń i zleceń
serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu nr …………………….., faksu nr
……………………, poczty komputerowej na adres e-mail: ………………….. lub listownie. Zgłoszenie
telefoniczne musi być potwierdzone przez Wykonawcę za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub
pocztową.
4. Wykonawca jest zobowiązany do reakcji serwisowej (przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu) - nie
później niż następnego dnia roboczego, od otrzymania informacji o nieprawidłowym działaniu
sprzętu w sposób podany w ust. 3. Wykonawca dokona usunięcia nieprawidłowego działania sprzętu
w terminie 3 dni roboczych od przesłania informacji w sposób podany w ust. 3..
5. Naprawy będą dokonywane:
a) w miejscu instalacji sprzętu,
b) w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia
sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę - koszty dostarczenia
uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do
miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.
6. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego (Załącznik Nr 4 do
Umowy) sporządzony i podpisany przez przedstawicieli jednostki sądownictwa i Wykonawcy.
7. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż trzy dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć w czwartym dniu od otrzymania zgłoszenia sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych
parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej funkcjonalności.
8. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 7 kolejnych dni roboczych od dnia
zgłoszenia lub jakakolwiek część składowa lub przynależność sprzętu będzie wymagała naprawy po
raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca w 8 (ósmym) dniu
roboczym wymieni na własny koszt wadliwy sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony
z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Naprawa
po raz trzeci w danej sztuce sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego rozumiana jest jako naprawa
jakiegokolwiek części składowej lub przynależności sprzętu, choćby dotyczyła innej części
składowej lub przynależności danej sztuki sprzętu.
9. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy, a w przypadku
wymiany sprzętu na nowy biegnie on na nowo dla wymienionego sprzętu.
10. W okresie gwarancji jednostka sądownictwa ma prawo do:
1) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;
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2) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek sądownictwa powszechnego;
3) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby jednostki sądownictwa.
11. W przypadku, gdy postanowienia gwarancji producenckiej są korzystniejsze niż postanowienia
ust. 1 – 10 zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za dostarczony sprzęt na zasadach
ogólnych, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa
w ust. 1.
13. Wykonawca, po zakończeniu każdego roku okresu gwarancji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
danego roku dostarczy Zamawiającemu pełną informację o wszelkich wadach, usterkach i awariach
przedmiotu Umowy, ich przyczynach oraz sposobie ich rozwiązania.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

§6
Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku opóźnienia w dostawie częściowej, w stosunku do terminu, o którym mowa § 3 ust. 1,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz jednostki sądownictwa
będącej płatnikiem w wysokości odpowiednio 10% wynagrodzenia brutto za część dostawy
częściowej, która była opóźniona, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony odrębnie dla
każdego miejsca dostawy.
Jeżeli suma dni opóźnienia w dostawach częściowych przekroczy 60 dni lub opóźnienie
w dostawie częściowej przekroczy 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie
30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary
umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
Jednostki sądownictwa będące płatnikami mają prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za
każdy dzień opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych objętych Umową lub dostarczenia
urządzenia zastępczego. Kary umowne za takie opóźnienie będą naliczane w wysokości 2% wartości
urządzenia wymagającego usługi gwarancyjnej lub zastąpienia przez urządzenie zastępcze, według
cen określonych w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji usługi gwarancyjnej,
z wyłączeniem przypadku dostarczenia w terminie urządzenia zastępczego, o którym mowa
w § 5 ust. 8 lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie urządzenia zastępczego.
Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w przekazaniu dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 13. Kary umowne za takie
opóźnienie będą naliczane w wysokości 0,02 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 13.
Zamawiający oraz jednostki sądownictwa mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub szkody będą
wynikiem zdarzeń nieobjętych odpowiedzialnością w formie kar umownych.
Zamawiający oraz jednostki sądownictwa mają prawo do naliczania kar umownych, o których mowa
w ust. 2-5, niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych
okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary za odstąpienie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot Umowy nienależycie, a w szczególności:
1) przekroczy o 7 dni termin końcowy realizacji Umowy,
2) dostarczy trzykrotnie wadliwe urządzenie,
3) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi
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ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności,
jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla
realizacji Umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa,
4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części.
10. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z podaniem podstawy odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego
informacji o podstawie odstąpienia.
§7
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
o każdej zmianie swojego adresu, a także adresów wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy bez
konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o przewidywanej
zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania
upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, a także adresów
zamieszkania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek
osobowych w okresach:
a) obowiązywania Umowy,
b) gwarancji, rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń umownych.
3. Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe
z powodu niewskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 6 i 9.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych
niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy.
3. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do
Umowy następujących zmian:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,
2) zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa, pod warunkiem
zmian organizacyjnych po stronie jednostek sądownictwa;
3) zmiany lokalizacji dostaw częściowych pod warunkiem dokonania zmian organizacyjnych
dotyczących jednostek sądownictwa;
4) zmiany ilości urządzeń przypisanych do poszczególnych jednostek sądownictwa określonych
w Załączniku nr 3a i/lub 3b do Umowy pod warunkiem zmian w zapotrzebowaniach ilości
urządzeń oraz pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej ilości urządzeń, które dostarczone
zostaną na podstawie Umowy;
5) zmiany terminu realizacji zamówienia pod warunkiem niemożności realizacji Umowy
w terminie określonym w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy;
6) zmiany zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi
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następującymi warunkami:
a) zmiany na model o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane
pierwotnie;
b) niezmienności wynagrodzenia umownego;
c) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu niezależnego podmiotu lub producenta
sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego że:
 wszystkie parametry nowego urządzenia są nie gorsze niż parametry urządzenia
oferowanego pierwotnie w ofercie Wykonawcy;
 Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących zmianę
oferowanego urządzenia wraz z opisaniem tych przyczyn;
d) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przedmiotowych dla nowego urządzenia
wymaganych na etapie składania ofert, o których mowa w Rozdz. IV pkt 3 ppkt 6 SIWZ
7) zmiany części składowych zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia
obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi
warunkami:
a) zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie;
b) pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego;
c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu
w porównaniu do części oferowanych pierwotnie.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową:
osobiście w zakresie ..........................
przy udziale podwykonawców w zakresie:.............................................................
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji
i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania podwykonawcom.
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania
przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem
takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana w zakresie
podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.
6. W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie na podstawie której została zawarta Umowa
podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a w trakcie realizacji Umowy nastąpi
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Zamawiającego, do koordynacji Umowy i bieżących
uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej Umowy /są ze strony Zamawiającego Koordynatorzy
w osobach:
a) ……………………………………………………………. – tel....., mail ...
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b) ……………………………………………………………. - tel....., mail ...
8. Osobą/ami upoważnioną/ymi ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji
niniejszej Umowy i przekazania dostarczanego sprzętu jest/są:
a) ………………………………………………………………… nr tel. ………… e-mail.......,
b) ………………………………………………………………… nr tel. ………… e-mail........
9. Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 7 i 8, informując o tym pisemnie
drugą stronę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy.
§ 10
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby trzecie
jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności
i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej.
§ 11
1. Strony zgodnie oświadczają, że informacje i dane, które są przekazywane w związku
z realizacją Umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej
i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz
informacji, do których przekazania zobowiązuje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., 2058 z późn. zm.).

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§ 12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ………… zł
w formie …………..
70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone
Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego umowy, o których mowa
w § 3 ust. 12 Umowy.
30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
W przypadku gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich
obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od dnia
usunięcia wad stwierdzonego protokołem, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż
w terminie określonym w ust. 3.
W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed
podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania
Umowy na okres wynikający z aneksu do Umowy.
Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego wysokości.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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§ 14
1. Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

§ 15
Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik Nr 1a i/lub 1b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik Nr 2 –
Wykaz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,
Załącznik Nr 3a i/lub 3b - Wykaz lokalizacji dostaw,
Załącznik Nr 4 –
Wzór protokołu odbioru dostawy,
Załącznik Nr 5 Wzór protokołu odbioru końcowego,
Załącznik Nr 6a i/lub 6b – Wykaz płatników,
Załącznik Nr 7a i/lub 7b - Formularz oferty wraz z formularzem cenowym
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 4 do Umowy
Wzór protokołu odbioru dostawy
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
Dotyczy umowy Nr ......................................z dnia .................................
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Lublinie, 20 – 950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1,
Odbierający: (odbiorca dostawy, miejsce dostawy, adres dostawy zgodnie z Załącznikiem Wykaz
lokalizacji dostaw)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Wykonawcą: firmą ...............................................................................................................................,
(adres).........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Przedmiot dostawy i odbioru:
NAZWA URZĄDZENIA

NUMER SERYJNY

Odbiór ilościowy sprzętu w imieniu Odbierającego

ZGODNA
Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

NIE ZGODNA
Ilość dostarczonego sprzętu nie jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

Odbiór jakościowy sprzętu w imieniu Odbierającego

ZGODNY

NIE ZGODNY
10

Konfiguracja i wyposażenie sprzętu jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

Konfiguracja i wyposażenie dostarczonego
sprzętu nie jest zgodna ze specyfikacją zawartą
w umowie

Stwierdzone niezgodności dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w umowie –
zastrzeżenia:
……………………………………………………...................................................…………………….
…………………………………………………………………..................................................………..
……………………………………………………………..................................................……………..
…………………………………………………………...................................................……………….

...............................................
Miejscowość i data

..............................................
ODBIERAJĄCY

...........................................
WYKONAWCA
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Załącznik Nr 5 do Umowy
Wzór protokołu odbioru
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Dotyczy umowy Nr ......................................z dnia .................................
porządzony w dniu ............................. 2017 r. pomiędzy:
Zamawiającym: Sąd Apelacyjny w Lublinie, 20 – 950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1,
reprezentowany przez: ............................................................................................................................,
a Wykonawcą: firmą ................................................................................................................................,
reprezentowaną przez ................................................................................................................................

Strony stwierdzają, że dostawa urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji
lubelskiej została wykonana zgodnie/niezgodnie* z umową nr ........................................ z dnia
................................
*odpowiednie skreślić
Stwierdzone niezgodności wykonania przedmiotu zamówienia –zastrzeżenia:
……………………………………………………...................................................…………………….
…………………………………………………………………..................................................………..
……………………………………………………………..................................................……………..
…………………………………………………………...................................................……………….

...............................................
Miejscowość i data

..............................................
ODBIERAJĄCY

...........................................
WYKONAWCA
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Zp 2130-55/17

Załącznik Nr 6a do umowy

DOSTAWA SKANERÓW NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI LUBELSKIEJ
WYKAZ PŁATNIKÓW
L.p.

ODBIORCA
DOSTAWY

1

Sąd Apelacyjny
w Lublinie

2

Sąd Okręgowy
w Radomiu

3

Sąd Rejonowy
w Biłgoraju

4

Sąd Rejonowy
w Kozienicach

5

Sąd Rejonowy LublinZachód w Lublinie

6

Sąd Rejonowy w Opolu
Lubelskim

7

Sąd Rejonowy
w Puławach

MIEJSCE DOSTAWY

OZNACZENIE PŁATNIKA

Sąd Apelacyjny w Lublinie,
ul. Obrońców Pokoju 1,
20-950 Lublin
Sąd Okręgowy w Radomiu,
ul. M. J. Piłsudskiego 10,
ul. M. J. Piłsudskiego 10,
26-600 Radom
26-600 Radom
Sąd Rejonowy w Biłgoraju,
ul. Kościuszki 29, 23-400
ul. Kościuszki 29,
Biłgoraj
23-400 Biłgoraj
Sąd Rejonowy w Kozienicach,
ul. Konstytucji 3 Maja 22,
ul. Konstytucji 3 Maja 22,
26-900 Kozienice
26-900 Kozienice
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
ul. Krakowskie Przedmieście 76, w Lublinie,
20-076 Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 76,
20-076 Lublin
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Stary Rynek 46,
ul. Krakowskie Przedmieście 43,
24-300 Opole Lubelskie
20-976 Lublin
Sąd Rejonowy w Puławach,
ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
ul. Obrońców Pokoju 1,
20-950 Lublin

NIP

TYP URZĄDZENIA

ILOŚĆ
ZAMÓWIONYCH
URZĄDZEŃ

712-19-34-053

Skaner A4

3

948-16-24-025

Skaner A4

1

918-10-33-171

Skaner A4

3

812-13-59-230

Skaner A4

3

712-32-35-230

Skaner A4

5

712-19-34-656

Skaner A4

1

716-16-15-650

Skaner A4

1

13

8

9

10

Sąd Rejonowy w Radzyniu
Podlaskim,
Sąd Rejonowy
ul. Stefana Kardynała
w Radzyniu Podlaskim
Wyszyńskiego 5,
21-300 Radzyń Podlaski
Sąd Okręgowy w Lublinie,
Sąd Rejonowy w Rykach ul. Kościuszki 15, 08-500 Ryki ul. Krakowskie Przedmieście 43,
20-976 Lublin
Sąd Okręgowy w Lublinie,
Sąd Rejonowy
ul. Sejmowa 7, 22-200 Włodawa ul. Krakowskie Przedmieście 43,
we Włodawie
20-976 Lublin
ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 5,
21-300 Radzyń Podlaski

538-15-53-683

Skaner A4

1

712-19-34-656

Skaner A4

2

712-19-34-565

Skaner A4

2
22
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Zp 2130-55/17

Załącznik Nr 6b do umowy

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI LUBELSKIEJ
WYKAZ PŁATNIKÓW
L.p.

ODBIORCA
DOSTAWY

1

Sąd Rejonowy
w Biłgoraju

2

Sąd Rejonowy
w Garwolinie

3

Sąd Rejonowy
w Kozienicach

4

Sąd Rejonowy w Lipsku

5

Sąd Rejonowy LublinZachód w Lublinie

6

Sąd Rejonowy
w Puławach

7

Sąd Rejonowy
w Puławach

MIEJSCE DOSTAWY

OZNACZENIE PŁATNIKA

Sąd Rejonowy w Biłgoraju,
ul. Kościuszki 29,
23-400 Biłgoraj
Sąd Rejonowy w Garwolinie,
Al. Legionów 46,
Al. Legionów 46,
08-400 Garwolin
08-400 Garwolin
Sąd Rejonowy w Kozienicach,
ul. Konstytucji 3 Maja 22,
ul. Konstytucji 3 Maja 22,
26-900 Kozienice
26-900 Kozienice
Sąd Okręgowy w Radomiu,
ul. Partyzantów 1,
ul. M. J. Piłsudskiego 10,
27-300 Lipsko
26-600 Radom
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
ul. Krakowskie Przedmieście 76, w Lublinie,
20-076 Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 76,
20-076 Lublin
Sąd Rejonowy w Puławach,
ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
ul. Kościuszki 29, 23-400
Biłgoraj

ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy

Sąd Rejonowy w Puławach,
ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy

NIP

TYP URZĄDZENIA

ILOŚĆ
ZAMÓWIONYCH
URZĄDZEŃ

918-10-33-171

Switch zarządzany
desktop L2

1

Switch zarządzany
desktop L2

1

812-13-59-230

Switch zarządzany
desktop L2

1

948-16-24-025

Switch zarządzany
desktop L2

2

712-32-35-230

Switch zarządzany
desktop L2

30

716-16-15-650

Switch zarządzany
desktop L2

2

716-16-15-650

Switch zarządzany
desktop L2

2
39
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