Załącznik nr 4 do zaproszenia
do składania ofert w sprawie nr TI/371/18

WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ................. 2018r. pomiędzy:
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź, NIP 724 000 02 10, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
dr hab. inż. Marcina Struszczyka Dyrektora
a
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
na
potrzeby
Instytutu
Technologii
Bezpieczeństwa
„MORATEX”
w Łodzi zgodnego z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1 do zaproszenia
do składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedstawiona w ofercie cena nie zmieni się w całym okresie
obowiązywania umowy.
3. Cena zawiera także koszt opakowania, transportu, rozładunku i ubezpieczenia.
4. Wykonawca gwarantuje , iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

§2

Strony ustalają wartość umowy na kwotę:
łączną cenę netto ……................. PLN (słownie: ……................... ……................................ PLN), co
stanowi
łączną
cenę
brutto
…….................... PLN
(słownie:
……............................. ……................................ PLN)
§3
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ….... (słownie:…………………..) dni kalendarzowych, od
daty podpisania umowy.

§4

1.
2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu odbioru
końcowego.
Faktura lub rachunek wystawiona będzie na poniższy adres:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
NIP 724 000 02 10
Zapłata za przedmiot zamówienia dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku, z zastrzeżeniem § 5 ust 5 umowy.

§5
1.
Wykonawca udzieli na każdy z asortymentów gwarancji zgodnie z wymaganiami wskazanymi w
opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym (Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia do
składania ofert).
2.
W razie stwierdzenia niezgodności/wady w dostarczonym sprzęcie komputerowym,
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
3.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni kalendarzowych od jej
otrzymania, chyba że w opisie zamówienia wskazano inaczej (Załącznik nr1 i 2 do zaproszenia do
składania ofert).
4.
W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, reklamację poczytuje się za
uznaną, a urządzenie niezgodne/wadliwe podlegać będzie wymianie, której wszelkie koszty obciążać
będą Wykonawcę, na nowe urządzenie spełniające wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny,
w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po terminie przewidzianym na
rozpatrzenie reklamacji.
5.
W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji przed dokonaniem przez
Zamawiającego zapłaty, termin zapłaty określony w § 4 ust. 3 ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego
jej rozstrzygnięcia, a w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany niezgodnego/wadliwego
urządzenia lub jego elementów, do dnia dostarczenia Zamawiającemu niewadliwego przedmiotu,
zgodnego z umową.
6.
W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji
poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego.
Zapisane danymi Zamawiającego nośniki informacji, w szczególności dyski twarde muszą być
naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany nośników lub wymiany
sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki te nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy.

§6
Strony umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne.
2.
Kary umowne naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu sprzętu komputerowego zgodnego z umową w stosunku do terminu określonego w §3;
10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 w sytuacjach, kiedy umowa nie będzie
przez strony kontynuowana tj.:
a)
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
b)
nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
3.
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
dochodzenia
wyrównania
poniesionych
i udokumentowanych strat na zasadach ogólnych o ile przekroczą one wysokość kar umownych i z tego
tytułu Zamawiający będzie żądał naprawienia szkody wynikłej w związku z nie wykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy.
4.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych przy zapłacie faktur wystawianych przez
Wykonawcę Zamawiającemu.

1.

§7

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.

§8
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
a) ze strony Zamawiającego
b) ze strony Wykonawcy:

p. Mateusz Gajdacz , tel.:42 637 37 10 w.117;
p. ................................. , tel.: .....................................;
§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

1.
2.

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane
na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

§ 12
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji dotyczących
umowy i związanych z jej wykonywaniem.

§ 13
Dane zbierane są dla potrzeb ofertowania oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb
przyszłychofertowań. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa„MORATEX”
z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij
wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem
Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail:
mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Dane będą przechowywane w
czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie
Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych ofertowań prosimy o zamieszczenie takiej informacji w
ofercie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
uczestnictwa w ofertowaniu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

