UMOWA NR ……/2017
W dniu …………… 2017 r. w Lublinie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy
ul. Obrońców Pokoju 1, NIP 712-19-34-053 REGON 004176470 zwanym w dalszym tekście
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Annę Wojcieszkiewicz – dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
a
…………………………………………………………………………… reprezentowanym (ą) przez:
……………………………………………………………………………………………
zwanym (-ą) dalej „DOSTAWCĄ”,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę, montaż, konfigurację
i uruchomienie wolnostojącego depozytora kluczy w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul.
Obrońców Pokoju 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym zakres prac określa załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie prac o ewentualne uwagi zgłoszone w trakcie wizji lokalnej oraz
inne uwagi skierowane do Zamawiającego przed złożeniem ofert.
3. Dostawca gwarantuje, że urządzenie będzie:
a) zgodne z opisem przedmiotu zamówienia ,
b) spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje określone w opisie
przedmiotu zamówienia,
c) fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami podmiotów trzecich,
d) wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed jego dostarczeniem,
e) dostarczone w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta.
4. W sprawach spornych, co do parametrów urządzenia Zamawiający zastrzega sobie prawo
zasięgnięcia opinii niezależnego rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy
zastrzeżenia Zamawiającego zostaną przez rzeczoznawcę potwierdzone, Dostawca zobowiązany jest
ponieść koszty opinii tego rzeczoznawcy, a nadto jest zobowiązany do wymiany urządzenia na zgodne
z umową.
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
§2
1.Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ………………….. 2017 roku.
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy.
3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Dostawcy. Dostawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumenty w postaci:
atestów, gwarancji, certyfikatów, deklaracji zgodności, instrukcję obsługi.
4. Ewentualne wady i usterki wykryte przy odbiorze usuwane będą przez Dostawcę niezwłocznie,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni od daty ich stwierdzenia.
5. Ujawnienie wady/usterki przy odbiorze przedmiotu umowy lub nie dostarczenie dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru do czasu jej usunięcia.
WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§3

Wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ustala się jako
łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej netto: …………. zł (słownie:
…………………………………. złotych) plus podatek VAT tj. ………… zł (słownie:
………………………………………………… złotych), tj. ……………… zł brutto (słownie:
……………………………………………. złotych), płatne według zasad określonych w § 4 .
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone na podstawie wystawianej przez
Dostawcę faktury VAT z 21 - dniowym terminem płatności od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz
z protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy określony w § l po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI
§5
1. Dostawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy.
2. Termin rękojmi i gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
3. Gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzenia usterki i wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania
4. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do:
a) przeglądów gwarancyjnych urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i w przypadku
takiego wymogu za pośrednictwem autoryzowanych służb producenta,
b) usunięcia wad/usterek w terminie nie dłuższym niż 5 dni, chyba, że warunki atmosferyczne
nie pozwalają na usunięcia wad w ww. terminie – w takiej sytuacji Strony określą inny
termin, z zastrzeżeniem, że termin liczony jest:
dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godz.12.00 - od dnia zgłoszenia,
dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godz.12.00 - od następnego dnia
roboczego,
dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze – od najbliższego dnia roboczego.
c) usunięcia wad/usterek w miejscu instalacji urządzenia, a w przypadku braku takiej
możliwości demontażu, transportu, ubezpieczenia, montażu po naprawie na koszt
Dostawcy,
d) dostarczenia urządzenia zamiennego jeżeli okres naprawy będzie dłuższy niż 10 dni,
e) dostarczenia urządzenia wolnego od wad, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
jeżeli urządzenie lub jego część składowa/przynależność były dwukrotnie naprawiane z
powodu tej samej wady.
5. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
A. w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający:
a) wyznaczy Dostawcy termin ich usunięcia, zgodnie z ust. 4 lit b). Dostawca
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie ma prawo powierzyć
podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Dostawcy, jeżeli opóźnienie
przekracza 10 dni.
B. w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może żądać
dostarczenia urządzenia wolnego od wad wyznaczając w tym celu Dostawcy odpowiedni
termin, nie krótszy niż 7-dni roboczych.
6. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w Protokołach Pousterkowych.
7. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Dostawcy o istnieniu
wady w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, przy czym:

a) wady będą zgłaszane faksem, na adres ............... lub mailem na adres ……….., a
zgłoszenia będą przyjmowane codziennie i całodobowo
b) zgłaszający obowiązany jest poinformować Dostawcę o godzinach dostępności
uszkodzonego urządzenia.
8. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni koniecznych na usunięcie wad w przypadku
wad kwalifikujących się do usunięcia. W przypadku wymiany urządzenia na wolne od wad okres
gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie na nowo.
9. Jeżeli postanowienia gwarancji producenta zawierają korzystniejsze postanowienia, niż wskazane w
ust. 1-8, zastosowanie znajdują postanowienia gwarancji udzielonej przez producenta.
10. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do rękojmi.
SERWIS GWARANCYJNY URZĄDZENIA
§6
1. Dostawca w ramach gwarancji zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do wykonywania
serwisu gwarancyjnego urządzenia.
2. Serwis gwarancyjny obejmuje:
1) konserwację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;.
2) serwis eksploatacyjny urządzenia obejmujący koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia;
3) czynności zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 do 9.
4) niezwłoczne udostępnienie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od
zgłoszenia do Dostawcy w formie fax ………………. lub e-mail ……….. adresów punktów
serwisowych w przypadku konieczności zgłoszenia przez Zamawiającego usterek wynikających
z wadliwego użytkowania urządzeń przez Zamawiającego.
4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt od 1) do 3) Dostawca zobowiązuje się realizować za
pośrednictwem autoryzowanych służb producenta, jeżeli takie wymogi przewiduje producent
urządzenia.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy - 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 za każdy dzień opóźnienia,
b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi
i gwarancji - 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia,
c/ za niedostarczenie w terminie urządzenia zamiennego lub wolnego od wad w przypadkach, o
których mowa odpowiednio w § 5 ust. 4 lit d) lub e) - 2,0 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 odpowiednio za fakt naruszenia i dalszą karę umowną 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 począwszy od 3 dnia opóźnienia,
d/ za opóźnienie lub nienależyte wykonanie czynności serwisu gwarancyjnego - 1,0 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 odpowiednio za każdy dzień opóźnienia lub
nienależytego wykonania danej czynności serwisu gwarancyjnego/ za odstąpienie od całości
umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 3,
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a/ – d/ podlegają kumulacji.
3. Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Dostawcy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w umówionym terminie
płatności wynagrodzenia.

6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, bez
dodatkowego wezwania do wykonania umowy - do czasu podpisania protokołów odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 3 jeżeli:
a/ opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczyło 7 dni, lub
b/ opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad przekroczyło 7 dni.
Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może zrealizować w terminie do 7 dni roboczych od
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na
nr faksu ………………… lub poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e-mail:
.................................. Dostawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach formalno-prawnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 10
Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd
Powszechny w Lublinie.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) oferta Dostawcy;
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