Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu …………………………… r.
pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Koninie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
NIP 665-26-88-391
reprezentowaną przez:
Prokuratora Okręgowego w Koninie – …………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym (ą) przez:
zwanym (ą) dalej „Wykonawcą”

§1

Na podstawie dokonanego rozpoznania cenowego rynku (zamówienie wyłączone spod
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8- wartość zamówienia nie
przekracza kwoty 30.000 euro) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedmiot umowy tj.: dostawa stacji roboczych, monitorów, zasilaczy awaryjnych,
komputerów przenośnych, drukarek oraz skanerów (dalej „sprzęt komputerowy”) na rzecz
prokuratur okręgu konińskiego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego w ilości
i o parametrach technicznych określonych w specyfikacji (załącznik nr 1) oraz zgodnie ze
złożoną ofertą cenową (załącznik nr 3).
2. Termin wykonania dostawy strony ustalają do dnia 22.12.2017 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu
komputerowego z 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. Dostarczony sprzęt komputerowy będzie posiadał wszelkie niezbędne do właściwego
korzystania instrukcje, deklaracje i certyfikaty w języku polskim oraz sterowniki
zainstalowanych w stacjach roboczych urządzeń.
5. Dostarczony sprzęt komputerowy powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa
„B” (jeśli urządzenie nie jest zwolnione ze zgłoszenia oznakowania tym znakiem) oraz być
oznakowane znakiem CE potwierdzającym zgodność wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z wymaganiami, które winien spełniać wyrób wprowadzony do obrotu.

§3
1. Sprzęt komputerowy objęty umową zostanie dostarczony transportem Wykonawcy oraz
wniesiony na jego koszt i ryzyko do siedziby Prokuratury Okręgowej w Koninie, przy
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin, pok. 05.
2. Do chwili przekazania sprzętu komputerowego Zamawiającemu, wszelkie ryzyko związane
z jego przypadkową utratą bądź uszkodzeniem obciąża Wykonawcę.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania zgodności dostarczonego sprzętu
komputerowego z wymaganiami określonymi w specyfikacji (załącznik nr 1) oraz
weryfikacji kompletności dostarczonych wraz z nim dokumentów w ciągu 3 dni
(roboczych) od daty dostawy.
4. Realizacja zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zostanie potwierdzona
protokołem odbioru w dniu dostawy a jeżeli nie byłoby to możliwe, najpóźniej w ciągu 3
dni od daty dostawy.
5. Stwierdzone braki ilościowe dostawy Wykonawca uzupełnia niezwłocznie, nie później niż
w terminie 2 dni od zgłoszenia.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na łączną
kwotę brutto:
…………………….. zł
(słownie:………………………………………………………..…….. zł 00/100).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty wystawienia faktury po wykonaniu dostawy.
§5
1. Gwarancja na dostarczone:
 stacje robocze wynosi 4 lata (obowiązująca w Polsce),
 komputery przenośne wynosi 4 lata (obowiązująca w Polsce),
 pozostały sprzęt komputerowy tj.: zasilacze awaryjne UPS, monitory, drukarki
i skanery wynosi 2 lata (obowiązująca w Polsce).
Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca gwarantuje, że w razie konieczności realizacji uprawnień gwarancyjnych
zrealizuje je w imieniu Zamawiającego w terminie wynikającym z gwarancji. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o wadach objętych zobowiązaniem gwarancyjnym niezwłocznie
po ich ujawnieniu.
3. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu karty
gwarancyjne producentów na każdy sprzęt komputerowy.
4. Gwarancja obejmuje ujawnione podczas eksploatacji sprzętu komputerowego usterki, wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania, które
będą uznawane zgodnie z postanowieniami zawartymi w kartach gwarancyjnych.
5. Jeżeli Wykonawca po poinformowaniu przez Zamawiającego o wadzie nie wywiąże się
z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 albo obowiązek ten będzie wykonywał niedbale lub
opieszale Zamawiający może wyznaczyć mu w tym celu konkretny termin, po którego
bezskutecznym upływie uprawniony będzie naliczać karę umowną za każdy dzień
opóźnienia w wysokości określonej w §6 ust.1 a).
6. Jeśli specyfikacja techniczna nie określa czasu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do
spowodowania usunięcia awarii w czasie 14 dni licząc od chwili jej zgłoszenia.

7. W przypadku, gdy naprawa na miejscu nie jest możliwa i wymaga transportu komputera do
serwisu, Wykonawca zobowiązany jest wymontować dysk twardy (lub inne nośniki
danych) i pozostawić u Zamawiajacego.
8. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, powodującej konieczność
jego wymiany, uszkodzony dysk lub nośnik pozostaje u Zamawiającego. Koszty dysków
twardych i nośników wymienionych z powodu awarii ponosi Wykonawca.
9. Udzielona gwarancja nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z uprawnień
wynikających z rękojmi za wady.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary
umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
wynikającego z § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wynikającego
z § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na następujących
zasadach:
1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać
w ramach realizacji umowy,
2) w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu,
3) realizacja prawa opcji polegać będzie na możliwości zwiększenia zakresu
zamówienia w odniesieniu do następujących pozycji Formularza Ofertowego:
- poz. 1 możliwość zwiększenia o 1 - 2 szt.
- poz. 2 możliwość zwiększenia o 1- 2 szt.
- poz. 3 możliwość zwiększenia o 1- 12 szt.
- poz. 5 możliwość zwiększenia o 1- 4 szt.
przy czym zawiadomienie Wykonawcy o tym zwiększeniu może nastąpić nie później
niż w terminie do dnia 18.12.2017 r.
4) cena jednostkowa sprzętu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak
zamówienia podstawowego, określona w formularzu ofertowym,
5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
odrębnym pismem,
6) gwarantowane ilości przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1
do Ogłoszenia.
2. Zamówienie dodatkowego sprzętu, w ramach skorzystania z prawa opcji powoduje, że
całość dostawy (łącznie z dodatkowo zamówionym sprzętem), będzie wykonana
w terminie określonym w § 2 ust. 2.

§8
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za
realizację przedmiotu umowy są:
 z ramienia Zamawiającego: ……………………………………………………………..
 z ramienia Wykonawcy: ……………………………………………………………….
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikające z realizacji umowy lub w jakikolwiek sposób jej dotyczące, nie
wyłączając sporów związanych z jej rozwiązaniem, odstąpieniem od niej, zapłatą kar lub
odszkodowań rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy miejscowo według siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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