Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA
zawarta w d n iu ...........................................we Wrocławiu,
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we W rocławiu,
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
NIP: 896-10-03-245, nr REGON: 000514377,
reprezentowanym przez :
Mirosława Ziajkę - Dyrektora Generalnego Urzędu
zwanym dalej Zamawiającym,
a
......................................................, z siedzibą w ............................,u l ....................... ,
nr K R S.................. NIP:
;nrR E G O N ................ ,
reprezentowaną przez:
................................... - przedstawiciela firmy ......................... (na podstawie upoważnienia
z d n ia ...................... .)
zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup stacjonarnego skanera RTG (typ/model), wraz
z oprogramowaniem i licencjam i na to oprogramowanie, który będzie użytkowany na
lotniczym przejściu granicznym Wrocław-Strachowice.
§2
1.

Zakres i opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.

2.

Wykonawca, na własny koszt oraz własne ryzyko, zobowiązany jest, w ramach niniejszej
umowy do:
a) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy w jakości i na warunkach określonych
w opisie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na teren Oddziału Celnego
Towarowego Portu Lotniczego Wrocław - Strachowice, ul. Władysława
Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław, obsługującego lotnicze przejście graniczne
Wrocław-Strachowice,
b) instalacji i uruchomienia wszystkich elementów skanera wraz z przeprowadzeniem
testów,
i pomiarów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
c) dostarczenia wraz z urządzeniem pełnej dokumentacji oraz instrukcji obsługi w języku
polskim,
d) przeprowadzenia szkolenia z zakresu użytkowania przedmiotu umowy dla
funkcjonariuszy Oddziału Celnego Towarowego Portu Lotniczego Wrocław Strachowice, wskazanych przez Zamawiającego. Osoby przeszkolone powinny
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posiadać wiedzę z zakresu użytkowania zakupionego przedmiotu umożliwiającą
dalsze szkolenie innych osób z ww. zakresu. Szkolenie będzie przeprowadzone przez
Wykonawcę w miejscu dostawy, w języku polskim, we wcześniej uzgodnionym
terminie. W trakcie szkolenia Wykonawca zapewni niezbędne do jego
przeprowadzenia materiały eksploatacyjne. Po zakończeniu szkolenia każdy z jego
uczestników otrzyma pisemny, imienny certyfikat zaświadczający o ukończeniu
szkolenia,
e) zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego - w okresie gwarancji, oraz
odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, określonego w załączniku nr 1 do umowy,
f) opracowania na własny koszt i przekazania Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej
w celu uzyskania przez Oddział Celny Towarowy Portu Lotniczego W rocław Strachowice zezwolenia na użytkowanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r.
Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.).
3.

Przedmiot umowy dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy ma być sprzętem
fabrycznie nowym - wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2018 roku, wolnym od wad,
pochodzącym z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzenia oraz
nieobciążonym prawami na rzecz osób trzecich.

4.

Wykonawca oświadcza, że oprogramowania, które zostaną dostarczone Zamawiającemu
w ramach niniejszej umowy są licencjonowane i pochodzą z legalnego źródła i że posiada
uprawnienia do ich odsprzedaży Zamawiającemu, a także zobowiązuje się do
nieodpłatnego udostępniania aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancyjnym.

5.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do
bezterminowej licencji na dostarczane oprogramowanie.

6.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że ani zawarcie umowy przez Wykonawcę, jej
wykonanie, ani korzystanie z licencji przez Zamawiającego zgodnie z umową, nie
narusza praw własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek
innych osób trzecich, w tym praw autorskich lub patentów.

7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku
z korzystaniem z programów, dostarczonych przez Wykonawcę i w przypadku
skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje
się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

8.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu
wykonania przedmiotu umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

udzielenia

Zamawiającemu

§3
1.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 ustala się na
okres: do dnia 10 grudnia 2018 r.

2.

Zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie przez strony
protokołu zdawczo - odbiorczego, dokumentującego wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 bez zastrzeżeń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
wskazanego w ust. 1.

§4
2

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w formie elektronicznej na
adres e-mail g.otmar@duw.pl o gotowości do przekazania przedmiotu umowy.
Zamawiający wskazuje termin odbioru przedmiotu umowy, który nie może przypaść
później niż 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji o gotowości do jego przekazania
przez Wykonawcę. O terminie odbioru Zamawiający powiadamia osoby wskazane
w § 4 ust. 6 w formie elektronicznej na adres e-mail.
2. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę/książkę gwarancyjną
dotyczącą przedmiotu umowy, instrukcje obsługi w języku polskim - 10 kompletów
w formie papierowej i elektronicznej,
kompletną dokumentację techniczną oraz
dokumenty licencyjne. Niedostarczenie rzeczonych dokumentów dla celów odbioru
przedmiotu umowy będzie równoznaczne z niewykonaniem przedmiotu umowy.
3.

Odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy potwierdza podpisany przez obie
strony protokół zdawczo - odbiorczy bez zastrzeżeń. W zór protokołu zdawczoodbiorczego określa załącznik nr 2 do umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorczych,
iż dostarczony przedmiot umowy jest niekompletny, nie spełnia wymogów określonych
w załączniku nr 1 do umowy lub posiada wady/usterki, Zamawiający może:
a) żądać uzupełnienia przedmiotu umowy bądź usunięcia wad/usterek - w przypadku
stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niekompletny bądź zawiera
wady/usterki uniemożliwiające jego wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć, wyznaczając dodatkowy termin na ich usunięcie. Uzupełnienie bądź
usunięcie wad lub usterek będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego i wystawienia faktury,
b) odstąpić od Umowy - w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy
jest niekompletny, bądź zawiera wady/usterki uniemożliwiające jego wykorzystanie z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła
uzupełnić braków lub usunąć wad/usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

4. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy są
Pan Grzegorz Otmar, tel. 71 340 63 78, e-mail: g.otmar@duw.pl oraz funkcjonariusz
Oddziału Celnego Towarowego Portu Lotniczego Wrocław - Strachowice, wskazany
przez Kierownika Oddziału Celnego Towarowego Portu Lotniczego W rocław Strachowice.
5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy jest
Pan/i............................., tel..............................................., e -m ail:.......................................
§5
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
(wartość umowy) wynosić będzie: . . .. zł brutto (słownie zło ty ch :........ złotych ../100).
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów związanych
z realizacją zadania, w tym m.in.: koszt urządzenia, koszt oprogramowania i licencji na
to oprogramowanie, koszt dostarczenia i uruchomienia przedmiotu umowy oraz koszt
szkolenia.
3. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy.
§6
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1. Faktura VAT wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, wskazany
w komparycji umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 3, podpisany przez strony bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 3 dni od dnia podpisania
protokołu zdawczo - odbiorczego do siedziby Zamawiającego.
3. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury nastąpi w terminie do 7 dni od daty jej
doręczenia Zamawiającemu, przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy.
4. Terminem dokonania
Zamawiającego.

zapłaty

jest

moment

obciążenia

rachunku

bankowego

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot niniejszej
umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Okres gwarancji i rękojmi przedmiotu zamówienia wynosi .... miesiące.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu
umowy zgodnie z § 4 ust. 2.
4. Niezależnie od gwarancji Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań gwarancyjnych także po
upływie okresu obowiązywania gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił o wadzie
przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2.

§8
1.

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni przyjmowanie i potwierdzanie
zgłoszeń Zamawiającego, dotyczących wad lub usterek w zakresie przedmiotu umowy:
telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail.

2.

Usuwanie wad lub usterek a także dostawa uszkodzonych elementów przedmiotu umowy
do i z miejsca naprawy, jak również wszelkie inne koszty związane z naprawą obciążają
Wykonawcę.

3.

W okresie gwarancyjnym, w przypadku zgłoszenia wad lub usterek, Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia wady lub
usterki, wykonać diagnostykę przedmiotu umowy. Naprawa w okresie gwarancyjnym nie
może trwać dłużej niż 14 dni liczonych od daty zgłoszenia.

4.

Brak możliwości naprawy w terminie wskazanym w ust. 3 spowoduje, że w dniu
następnym po upływie tego terminu Wykonawca dostarczy na okres naprawy zastępczy
przedmiot umowy bądź zastępczą część przedmiotu umowy wchodzącą w skład
przedmiotu umowy, jako sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych
i użytkowych. W przypadku dostarczenia zastępczej części przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do jej bezpłatnej instalacji tak, by urządzenie mogło być
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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5.

Niedostarczenie w/w zastępczego elementu przedmiotu umowy, bądź zastępczego całego
przedmiotu umowy (w zależności od rodzaju uszkodzenia), spowoduje zastosowanie
przepisów § 10 ust. 1 lit c.

6.

Jeżeli Zamawiający po dostarczeniu przez Wykonawcę naprawionego urządzenia
stwierdzi, iż w dalszym ciągu posiada ono wady lub usterki, może wyznaczyć
Wykonawcy termin do 14 dni na dokonanie kolejnej naprawy (urządzenie zastępcze
pozostaje u Zamawiającego, aż do dokonania ostatecznej naprawy lub w przypadku
niemożności usunięcia wady lub usterki do momentu dostarczenia fabrycznie nowego
przedmiotu umowy w stanie wolnym od wad).

7.

Maksymalny okres naprawy przedmiotu umowy nie może przekroczyć ogółem 28 dni,
liczonych od dnia zgłoszenia wady lub usterki. Jeżeli uszkodzony przedmiot bądź
element przedmiotu umowy wchodzący w skład przedmiotu umowy (w zależności od
rodzaju uszkodzenia), nie zostanie naprawiony w tym terminie, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć i nieodpłatnie przekazać na własność Zamawiającemu
w terminie kolejnych 7 dni fabrycznie nowy przedmiot w stanie wolnym od wad tj.
element przedmiotu umowy bądź cały przedmiot umowy (w zależności od rodzaju
uszkodzenia), o co najmniej takich samych parametrach technicznych i użytkowych jak
pierwotnie zamówiony. W przypadku dostarczenia nowego i wolnego od wad elementu
przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do jego bezpłatnej instalacji tak, by
urządzenie mogło być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Nie wywiązanie się
Wykonawcy z powyższych terminów będzie skutkowało nałożeniem kary wymienionej
w § 10 ust.1 lit c lub odstąpieniem od umowy.
§9

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez okres minimum 8 lat po upływie
gwarancji, odpłatnego świadczenia serwisu pogwarancyjnego wraz z zabezpieczeniem części
zamiennych przez serwis autoryzowany przez producenta urządzenia (lub jego oficjalnego
przedstawiciela w Polsce) dla typu i modelu skanera będącego przedmiotem umowy.
§ 10
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
wykraczający poza termin dostawy, o którym mowa w § 3 ust 1;
b) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na uzupełnienie przedmiotu umowy, usunięcie wad bądź usterek;
c) opóźnienia w dostarczeniu zastępczego elementu przedmiotu umowy bądź
zastępczego całego przedmiotu umowy (w zależności od rodzaju uszkodzenia)
przewidzianego § 8 ust. 4, a także z powodu naruszenia terminów, o których mowa w
§ 8 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej
w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego w niniejszej umowie;
d) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1.
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2.

W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej
szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych
zasadach kodeksu cywilnego.

3.

Kary umowne, o których mowa w § 10 podlegają potrąceniu z faktury, na co Wykonawca
wyraża zgodę, bądź poprzez oświadczenie Zamawiającego z wezwaniem do uiszczenia
kar umownych.

4.

Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego
tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku
temu podstawy.
§ 11

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnymi i niniejszej umowie,
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał
prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe,
likwidacyjne.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
przedmiotu umowy w terminie określonym § 3 ust. 1 ze skutkiem natychmiastowym bez
prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
§ 12
Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga zgody Stron i sporządzenia pod rygorem
nieważności pisemnego aneksu.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą
miały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony
zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności
ich polubownego załatwienia, strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich, wyłącznie za pisemną zgodą Stron.
§ 14
1. Strony umowy zobowiązują się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach danych
kontaktowych pod rygorem dokonania skutecznej czynności wobec każdej z nich przy
zastosowaniu danych zawartych w umowie.
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2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,
2) wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - załącznik nr 2.
3) oferta Wykonawcy - załącznik nr 3.
4) zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzenia będącego
przedmiotem umowy - załącznik nr 4.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do umowy n r ......................... zd n ia .......................2018 r.
PROTOKÓŁ ODBIORU
Kupujący:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
NIP: 896-10-03-245, nr REGON: 000514377
Sprzedawca:

u l................., 00-000 ..................
NIP: ................, nr R E G O N ...............
Miejsce dostawy:
Oddział Celny Towarowy, ul. Władysława Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław
Komisja w składzie:
ze strony Kupującego:
1)

ze strony Sprzedawcy:
1 ) ........................

2)
W d n iu ....................r. dokonała odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z umową nr
..................., z d n ia ............... r.
Do protokołu załączono wyniki pomiarów i testów wskazanych w pkt 6 opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Uwagi:

Podpisy członków komisji:
ze strony Kupującego:
1)
2)

ze strony Sprzedawcy:
1 ) ..............................................
2)
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