Załącznik NR 3 do siwz

oznaczenie sprawy: 2/PN/2013

UMOWA
zawarta w dniu………………… pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach
ul. Kościuszki 17, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
…………………….
– Dyrektor MBP
a firmą:……………………………………………….
z siedzibą w: …………………………………………
wpisaną do rejestru pod numerem:…………………………………….
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez: ………………………………………………………
I. Przedmiot umowy
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na:
„DOSTAWIE I MONTAŻU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH”
w sposób zgodny z ofertą (załącznik nr 1), opisem przedmiotu zamówienia
i postanowieniami niniejszej umowy.
II. Osoby odpowiedzialne
§2
1. Nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiającego sprawuje:
……………………….. tel…………………… w godz. od……. do godz……….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………….. tel./fax ………………………………….
III. Dostawa
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć cały sprzęt własnym środkiem transportu,
na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego (Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17).
2. Po sprawdzeniu zgodności dostarczonego sprzętu
z opisem przedmiotu
zamówienia
Wykonawca zainstaluje sprzęt komputerowy w siedzibie
Zamawiającego oraz w placówkach bibliotecznych wg załączonego do niniejszej
umowy wykazu.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprzętu w ciągu 20 dni roboczych od
daty jego otrzymania, jak również do niezwłocznego powiadomienia
Wykonawcy o dostrzeżonych wadach.
4. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych urządzeń, jak również niezgodności
dostawy z parametrami określonymi w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 3 dni, dostarczenia takiej samej ilości rzeczy
wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
IV. Terminy
§4
1. Dostawa i instalacja urządzeń, o których mowa w § 1 nastąpi w terminie do:
20 dni od daty podpisania niniejszej umowy tj: ………………………………
V. Gwarancje
§5
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony
komputerowy zgodnie z deklaracją przedstawioną w ofercie, tj:
Nazwa

Komputer
Laptop
Monitor LCD 17 cali z głośnikami
Klawiatura
Myszka
Myszka laserowa bezprzewodowa
UPS min 600VA
Drukarka kolorowa A4 z możliwością druku na płytach CD/DVD
Słuchawki komputerowe
PenDrive 16GB
Pendrive 32GB
Drukarka kolor laserowa
Drukarka laserowa mono
Aparat fotograficzny cyfrowy

Okres gwarancji
w miesiącach

sprzęt

VI. Naprawy serwisowe
§6
1. Czas reakcji serwisu na awarię sprzętu komputerowego wynosi 6 godzin licząc od
czasu powiadomienia Wykonawcy telefonicznie lub faksem.
2. Jeżeli w okresie 3 dni od zgłoszenia awaria nie może zostać usunięta,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy.

VII. Wynagrodzenie
§7
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy - cenę
ryczałtową……………… zł + 23%VAT, tj. ………………….. zł (brutto)
słownie:…………………………………………………………………………………….
2. Zapłata za realizację dostawy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany
przez Strony umowy, po uruchomieniu sprzętu na wyznaczonych stanowiskach
oraz dostarczeniu kart gwarancyjnych (z danymi : nr fabryczny, konfiguracja).
4. Fakturę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 17.
VIII. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
§8
1. Z tytułu przekroczenia umownego terminu realizacji zamówienia wynikającego
z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu zamówienia określonego
w § 7 za każdy dzień zwłoki w realizacji prac przewidzianych
w § 1 i niezrealizowanych w terminie określonym w § 4.
2. Za przekroczenie terminu usunięcia wad wskazanych przez Zamawiającego
w protokole odbioru końcowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 do 2, Strony mają prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w przepisach kodeksu cywilnego.
IX. Postanowienia końcowe

§9
1.
2.

3.

4.

Zmiany niniejszej
umowy wymagają
formy pisemnej
pod rygorem
nieważności.
Nie stanowi zmiany umowy przyjęcie przez Miejską Bibliotekę Publiczną
dokumentów księgowych związanych z realizacją niniejszej umowy,
zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią zawartej
umowy.
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności
rozpatrywane polubownie a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą
być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie miejscowo
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
§ 10

Umowę sporządzono w dwóch
każdej ze stron.
Zamawiający

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawca

