Załącznik Nr 8
WZÓR UMOWA NR ……/……../PN
(zwana dalej: „Umową”)
zawarta w dniu …………… 2019 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa),
adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.), posiadającym
REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Pana/ Panią………………………………………………………. działającą/ działającym na
podstawie upoważnienia z dnia ………………… r.,
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w………………., przy ul. ……………..,
posiadającą/

posiadającym

PESEL:

……………………………….,

legitymującą/

legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………,
działalność

gospodarczą

pod

firmą

prowadzącą/prowadzącym

…………………………………….,

przy

ul.

………………………….., posiadającą/ posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
……………………….., zwaną/ zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w ………………., ….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS :…………,

posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: …………………., kapitał zakładowy w
wysokości: ……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”
,reprezentowaną przez: ……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że udzielone mu upoważnienie nie wygasło, ani nie
zostało odwołane a jego treść nie uległa zmianie.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r.
poz. 53.), dalej: „pzp”.
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów (dalej,
jako: „Sprzęt”) wraz z dostawą dożywotniej licencji oprogramowania Microsoft
Windows 10 Pro PL lub równoważnego1 (dalej jako: „Oprogramowanie”) do siedziby
Zamawiającego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie (dalej jako "Przedmiot
Umowy").

2.

Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także
zastosowanie do poszczególnych i pojedynczych sprzętów, a także do ich części lub
elementów.

3.

Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący
Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”) oraz oferta Wykonawcy z dnia
............................................. , stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako:

W przypadku Oprogramowania równoważnego Umowa zostanie uzupełniona o nazwę właściwego
oprogramowania.

1

„Oferta”).
4.

Zamawiający w ramach realizacji Umowy przewiduje możliwość zastosowania prawa
opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 pzp (dalej jako: „prawo opcji”). Opis, ilości oraz
pozostałe wymagania Zamawiającego, co do Sprzętu i Oprogramowania, który dostarczy
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, niezależnie od skorzystania przez
Za mawiającego z prawa opcji, (dalej jako: „zamówienie gwarantowane”) zawiera
SOPZ oraz Oferta.

5.

Uruchomienie prawa opcji, następuje poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie. Zamawiający
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb
Zamawiającego. W ramach prawa opcji Zamawiający ma prawo do zgłaszania kilku
zamówień dodatkowych do maksymalnej liczby Sprzętu i Oprogramowania określonego
w SOPZ. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez 12 miesięcy
od dnia zawarcia Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodny z Umową i wolny od wad Sprzęt/
Oprogramowanie do siedziby Zamawiającego w poniższych terminach:

1)

w zakresie zamówienia gwarantowanego - w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy;

2)

w zakresie prawa opcji – w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia przez Zamawiającego w formie mailowej par 11 ust.1 pkt. 1) Umowy.
§2

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

3)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy

4)

dostarczenia wolnej od jakichkolwiek kosztów gwarancji producenta oraz posiadanej
dokumentacji dot. Sprzętu oraz Oprogramowania, takiej jak atesty, certyfikaty,
instrukcje;

5)

zapewnienia usług gwarancyjnych na zasadach określonych w Umowie.

2.

Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, najwyższej jakości

i funkcjonalności, nienoszący znamion użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych oraz zgodny z wymogami określonymi w SOPZ, Wykonawca
oświadcza, że dostarczany Sprzęt jest opakowany oryginalnie, opakowania są
nienaruszone, posiadają zabezpieczenia stosowane przez producenta oraz znaki
identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta
Sprzętu.
3.

Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt odpowiada co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz że posiada certyfikaty bezpieczeństwa,
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
należytego wykonania Umowy;

2)

nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które
mogą uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie obowiązków
wynikających z Umowy;

3)

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.
§3

1.

Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby
Zamawiającego, przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie, po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy (tj. data, godzina)
zgodnym z § 1 ust. 6 Umowy, i wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez osobę
wskazaną w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy. Przedmiot Umowy zostanie przekazany
Zamawiającemu przez przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do jego wydania oraz
dokonania wszelkich związanych z takim wydaniem czynności.

2.

Sprzęt zostanie zamontowany w siedzibie Zamawiającego oraz uruchomiony przez
Wykonawcę, jeżeli wymagać będzie tego specyfika Sprzętu.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady i szkody powstałe w czasie
dostawy i montażu Przedmiotu Umowy, zarówno w mieniu Zamawiającego, jak i osób
trzecich, w tym w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Zamawiającego, a
także pomieszczeniach i częściach wspólnych budynku należących do osób trzecich oraz
innych miejscach zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy. Ponadto
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z

realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym
zakresie.
4.

Wykonawca wraz z dostawą Sprzętu przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne
Sprzętu oraz wszelkie dokumenty związane ze Sprzętem i Oprogramowaniem.
§4

1.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania,
zgodnie z § 1 ust. 6 Umowy, Zamawiający sporządzi i podpisze protokół, którego wzór
stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej jako: „Protokół odbioru”). Warunkiem
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę kart
gwarancyjnych dot. Sprzętu. Sporządzony i podpisany Protokół odbioru zostanie
przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w § 11 ust.
2 pkt 1 Umowy. Po podpisaniu Protokołu odbioru przez Wykonawcę, Wykonawca
prześle skan podpisanego Protokołu Odbioru na adres mailowy Zamawiającego
wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy.

2.

W przypadku stwierdzenia w Protokole odbioru, wad dostarczonego Sprzętu/
Oprogramowania lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Wykonawcę w sposób
niezgodny z Umową lub braków, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w terminie 3
(trzech) dni roboczych do wymiany i dostarczenia Sprzętu/ Oprogramowania zgodnego
z Umową, w tym między innymi z Ofertą i SOPZ. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami na
adres mailowy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się
usunąć wady lub braki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa do
odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

3.

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad lub braków w
wykonaniu Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.

4.

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 5 ust. 6
Umowy.

5.

W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego na podstawie ust. 2, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć
Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 7 ust. 4 Umowy. Niezależnie od

powyższego, w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od usunięcia wad, Zamawiający
może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6.

Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie
Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu
proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy.

7.

Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 7 ust. 5
Umowy.

8.

Z chwilą podpisania Protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy
bez zastrzeżeń, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane ze Sprzętem
oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzeni.

9.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Sprzętu/ Oprogramowania z Umową już po
podpisaniu Protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację z tytułu gwarancji lub
rękojmi na podany przez Wykonawcę w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy adres e-mail, nie
później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający
powziął informację o istniejących niezgodnościach Sprzętu/ Oprogramowania z Umową.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się
uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej
otrzymania poprzez wymianę niezgodnego z Umową Sprzętu/ Oprogramowania na
Sprzęt/ Oprogramowanie o odpowiedniej jakości, na własny koszt i ryzyko, bez prawa
do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
§5

1.

Strony zgodnie ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania Przedmiotu Umowy wraz z prawem opcji, zgodnie z Ofertą
Wykonawcy, na kwotę …………………… (słownie ………………… ) złotych netto,
powiększoną o należny podatek VAT tj. ………… (słownie ……………………. )
złotych brutto ), z zastrzeżeniem, iż podatek w wysokości ………….. (słownie
………………….) wynikający z pozycji: …………. formularza cenowego, będącego
częścią Oferty Wykonawcy, zapłaci Zamawiający w związku z art. 17 ust. 1c ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze
zm.).

2.

Ceny jednostkowe części Przedmiotu Umowy określa Oferta Wykonawcy, którego kopia

stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, w tym:
1)

wartość zamówienia gwarantowanego zostaje określona na kwotę ..........................
(słownie:..........................................................................) złotych brutto;

2)

wartość zamówienia objętego prawem opcji zostaje określona na maksymalną kwotę
.......................... (słownie: ..........................................................................) złotych brutto.

3.

Wynagrodzenie z tytułu dostawy Oprogramowania zostaje określone na kwotę
…………………… (słownie ………………… ) złotych netto, powiększoną o należny
podatek VAT tj. ………… (słownie ……………………. ) złotych brutto.

4.

Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w ust. 2i 3, przez
cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu
niewykorzystania w całości kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, w przypadku nie
skorzystania z prawa opcji w całości lub części.

5.

Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jak również ceny jednostkowe
danego Sprzętu/Oprogramowania, na podstawie których będzie obliczane wynagrodzenie
Wykonawcy w przypadku realizacji prawa opcji są całkowitą kwotą wynagrodzenia
należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz że
wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z
realizacją Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kosztu załadunku i rozładunku Sprzętu,
transportu do siedziby Zamawiającego, montażu i ustawienia Sprzętu oraz zakupu
Oprogramowania, a także gwarancji wskazanych w Umowie. Wykonawcy poza kwotą
wynagrodzenia określonego w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

6.

Zapłata

wynagrodzenia

nastąpi

każdorazowo

po

zrealizowaniu

dostawy

Sprzętu/Oprogramowania i podpisaniu Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zapłata
wynagrodzenia

nastąpi

na

podstawie

prawidłowo

wystawionej

i

doręczonej

Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
7.

Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty
wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty
należnego Wykonawcy Wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8.

Podstawą wystawienia faktur VAT za każdą z dostaw Sprzętu/Oprogramowania jest
Protokół odbioru sporządzony po dostarczeniu i wniesieniu Sprzętu i podpisany przez
Strony bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy.

9.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

10.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Oprogramowanie i
Sprzęt, na okres …… miesięcy, zgodnie z Ofertą, na warunkach określonych w Umowie,
która stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Okres
gwarancji liczony jest oddzielnie dla każdej z dostaw Sprzętu/Oprogramowania od dnia
podpisania Protokołu odbioru Sprzętu/Oprogramowania bez zastrzeżeń.

2.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta na dany Sprzęt jest
dłuższy, za okres gwarancji w odniesieniu do tego Sprzętu przyjmuje się ten okres.

3.

Postanowienia Umowy dotyczące gwarancji Sprzętów, mają pierwszeństwo przed
ogólnymi warunkami gwarancji producenta Sprzętów, chyba że ogólne warunki
gwarancji producenta są korzystniejsze dla Zamawiającego.

4.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, przy czym okres rękojmi, zgodnie z art. 558
§ 1 Kodeksu cywilnego zostaje wydłużony do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc
oddzielnie dla każdej z dostaw Sprzętu/Oprogramowania od dnia podpisania
odpowiednio Protokołu odbioru Sprzętu/Oprogramowania bez zastrzeżeń.

5.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji, obejmują bezpłatne
usuwanie wszelkich wad Oprogramowania/Sprzętu, a w szczególności wad technicznych,
technologicznych, materiałowych lub wykonawczych, poprzez jego naprawę lub
wymianę na nowy. Wykonawca dokonuje napraw w siedzibie Zamawiającego.

6.

W wypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Oprogramowania/Sprzętu, Zamawiający
zgłasza wadę Wykonawcy telefonicznie lub na adres mailowy o którym mowa w § 11
ust. 1 pkt. 1 Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy Oprogramowania/Sprzętu niezwłocznie, lecz
nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, na koszt własny.

7.

W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, o
którym mowa w ust. 6, Zamawiający może dokonać usunięcia wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo naliczyć karę
umowną, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

8.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć pierwotnie
określony termin do zrealizowania naprawy Oprogramowania/Sprzętu w ramach
gwarancji, o którym mowa w ust. 6.

9.

Przyjmuje się, że wymiana wadliwego Sprzętu polega na wymianie na fabrycznie nowy,
taki sam model lub na model o parametrach zgodnych z SOPZ.

10.

W przypadku naprawy, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania
naprawy, natomiast w przypadku wymiany okres gwarancji zostanie ustalony przy
zachowaniu warunku, o którym mowa w ust. 1.

11.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w Sprzęcie/Oprogramowaniu w chwili odbioru Przedmiotu Umowy, jak i
wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialność pod warunkiem, że wady ujawnią się w okresie obowiązywania
gwarancji.

12.

W zakresie protokolarnego odbioru Sprzętu/Oprogramowania w ramach gwarancji
stosuje się odpowiednio § 4 Umowy.

13.

Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub wymianą Oprogramowania/Sprzętu, w
tym w szczególności koszty dojazdu, transportu, materiałów, ponosi Wykonawca.
§7

1.

W razie niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 6
Umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

3.

Z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy, w tym z SOPZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.

4.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

5.

Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niż określony

w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
6.

Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności:

1)

dostarczenie Sprzętu/ Oprogramowania nienależytej jakości, w niewłaściwej ilości;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym SOPZ i
Oferty.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez
Zamawiającego, z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia
przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku
pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca
zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie pisemnej.

8.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

9.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych.
§8

1.

Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku gdy:

1)

Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza postanowienia
Umowy i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych
naruszeń, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego - w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;

2)

Wykonawca nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu danego terminu;

3)

Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian
prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy - w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

4)

w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty
- w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach;
5)

podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

6)

wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Umowy, które czynią dalszą realizację
Umowy niemożliwą lub niecelową - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

7)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może
nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, co wynika z art. 145 ust 1 pzp.

2.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy
do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku
ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z
odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Odstąpienie

od

Umowy

nie

powoduje

odpowiedzialności

odszkodowawczej

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§9
1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczące drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy,
wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w

urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny
sposób i przekazane drugiej Stronie (dalej jako: „Informacje”). Powyższe zobowiązanie
pozostaje w mocy również po wygaśnięciu Umowy, bezterminowo.
2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to
konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z
postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie
jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej
wiadomości przed zawarciem Umowy.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,
Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu
takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla
uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane,
że nie będą ujawniane dalej.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
paragrafu przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
§ 10

1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia

brutto

określonego

w

§

5

ust.

1

Umowy,

w

formie

............................................. ..............................................
2.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na zasadach określonych w art. 149 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3.

Zamawiający 70% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia podpisania Protokołu odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń. Pozostała część
zabezpieczenia

należytego

wykonania

Umowy

tj.

30%,

przewidzianego

na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż do
15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.

§ 11
1.

Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania
bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy wyznaczeni są:

1)

ze strony Wykonawcy: ............................................., tel.: .............................................,
adres e-mail: .............................................;

2)

ze strony Zamawiającego: ………….., tel.: ……………, adres e-mail: ……………..

2.

Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu odbioru jest:

1)

ze strony Wykonawcy: ............................................., tel.: .............................................,
adres e-mail: .............................................;

2)

ze strony Zamawiającego: ………………., tel.: …………………, adres e-mail:
…………………….

3.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

4.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem
Stron Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem
Stron Umowy. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez
drugą Stronę Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako
administratora danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

6.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 11 ust. 1 i 2 udostępniane będą
drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez
nią w celu realizacji Umowy.

7.

Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator
danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

8.

Zamawiający podaje, że dane, o których mowa w ust. 7 powyżej będzie przetwarzał w
okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres 10 lat, dodatkowo
od zakończenia sprawy podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez właściwe
archiwum państwowe, oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.

§ 12
1.

Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w
przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pt. " Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju." przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 pzp, Strony zgodnie przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z
przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu.

2.

Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

1)

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu
zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2)

konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

3)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 oraz § 13 ust. 11 Umowy.

4.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

2)

danych teleadresowych;

3)

danych rejestrowych;

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi:

1)

niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w Umowie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń: jeżeli
Sprzęt/Oprogramowanie określony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na
rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było
przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
sprzętu równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone
dla Przedmiotu Umowy (dalej jako: „Sprzęt zamienny”), o ile Zamawiający wyrazi
pisemną zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;

2)

pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się
do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostawę Sprzętu zamiennego, w
którym Wykonawca wskaże Sprzęt zamienny (rodzaj, parametry, itp.) a także w sposób
niebudzący wątpliwości udowodni Zamawiającemu, że w dniu składania Oferty Sprzęt
określony w formularzu cenowym był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to
określono w SOPZ a także, że w momencie zaproponowania Sprzętu zamiennego, Sprzęt
określony w formularzu cenowym nie jest dostępny na rynku. Zamawiający ustosunkuje
się do przedmiotowego wniosku w formie elektronicznej na adres podany w §11 ust. 1
pkt.1) Umowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w formie
elektronicznej.

7.

W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody za zaproponowany przez Wykonawcę
Sprzęt zamienny, Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od dnia, w którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niewyrażeniu zgody na
dostawę zaproponowanego Sprzętu zamiennego.

8.

W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na dostawę zaproponowanego
przez Wykonawcę Sprzętu zamiennego, wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się
do Sprzętu lub Przedmiotu Umowy należy odnosić również do Sprzętu zamiennego.

9.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:

1)

stawki podatku od towarów i usług;

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej
Strony o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma
bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność
zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany
wynagrodzenia.
§ 13
1.

Wykonawca może korzystać w toku realizacji Umowy ze świadczeń podwykonawców
wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:

1)

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,

2)

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,

3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o
każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych
nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji
Umowy.

4.

Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zmiany danych, w celu
zachowania niezakłóconej współpracy.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać
przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwóch) dni roboczych przed
planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

6.

W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 - 5 powyżej,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc
złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji.

7.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w
trakcie wykonywania Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im
przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do
wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.

8.

Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie,
w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy.

9.

Wykonawca

pozostaje

gwarantem

wykonywania

i

przestrzegania

przez

Podwykonawców wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
10.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu.

12.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

13.

Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy oraz ważny
powód wypowiedzenia Umowy lub przyczynę odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego.
§14

1.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy oraz wierzytelności
wobec Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały
rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w
sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 (dwa) dla
Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

4.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia przedstawiciela Wykonawcy do
zawarcia Umowy;

3)

Załącznik nr 3 – SOPZ;

4)

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy;

5)

Załącznik nr 5 - wzór Protokołu odbioru;

………………………….……..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*

Zamawiający: …………………………………………………………………………….
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………
Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*

nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
termin wykonania umowy został dotrzymany
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić

