
Umowa nr OR.032. ... .2015
zawarta …………… 2015 r. w Brzegu pomiędzy 
Powiatem Brzeskim ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego, w imieniu którego występują:
..............................................................
..............................................................
przy kontrasygnacie Barbary Bednarz – Skarbnika 
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez 
zwanym  dalej: “Wykonawcą”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) stosowanie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 1:

§ 1
	Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania którego asortyment i ilość oraz ceny jednostkowe określone są w załączniku do umowy (propozycja cenowa Wykonawcy). 

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zdolne do funkcjonowania i spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

§ 2
	  Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy.
	Dostawa odbędzie się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.

Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do kontaktów w związku                         z realizacją umowy oraz odpowiedzialną merytorycznie za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy jest ....................................................  

§ 3
	Odbiór sprzętu komputerowego zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
	W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt komputerowy:
	jest niezgodny z parametrami określonymi w załączniku do umowy lub nie jest kompletny,

posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
	posiada wady
- Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu dostawy sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
	Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych braków, uszkodzeń lub wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego  i w takim przypadku, terminem dostawy jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

Zamawiający w protokole, o którym mowa w ust. 3 wyznaczy termin nieodpłatnego dostarczenia sprzętu komputerowego. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 
Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem komputerowym wszelkie instrukcje niezbędne do użytkowania w języku polskim, a na oprogramowanie licencje i nośniki z oprogramowaniem. 
Wykonawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód udzielenia gwarancji dla sprzętu komputerowego.
	Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania systemu operacyjnego dostarczanego z komputerami z zastrzeżeniem ust. 9.
	Wykonawca na komputerach zainstaluje system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64-bit (polska wersja językowa), jako downgrade zamawianego systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional 64-bit (polska wersja językowa; osobno płyty DVD do późniejszej aktualizacji preinstalowanego systemu).
	Wykonawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników do urządzeń do upływu okresu gwarancji.

§ 4
	 Ogólną wartość dostawy określa kwota netto ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………….) powiększona o należny podatek VAT w wysokości ……………. zł  (słownie: ………………………………………………………………………………………………) co łącznie daje kwotę brutto  ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………….).

Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 3.
	Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                   w fakturze .
Płatnikiem faktury VAT będzie Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20,  49-300 Brzeg, NIP 7471567388.
Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
	Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie, z naruszeniem § 3 ust. 3 lub błędnie wystawiona, zostanie zwrócona Wykonawcy.
Cena ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 5
	Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.
	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony zgodnie z § 2 ust. 1,
	za dostarczenie urządzeń z wadami  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad.
	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1., z zastrzeżeniem § 9.
Jeżeli szkoda wyrządzona przez Wykonawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomienia.

§ 6
	Do momentu wydania sprzętu komputerowego  Zamawiającemu ryzyko związane z ich uszkodzeniem lub utratą urządzeń ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego opakowania sprzętu komputerowego, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy oraz rozładunku.

§ 7
1.	Wykonawca udziela na sprzęt komputerowy gwarancji producenta. 
2.	Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dostarczonego sprzętu komputerowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt do naprawy odbierany będzie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku braku odbioru sprzętu przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, Zamawiający ma prawo wysłać uszkodzony sprzęt do siedziby Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
4.	Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy urządzenia.
5.	W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy danego urządzenia, Wykonawca wymieni urządzenie na nowy wolny od wad w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego.
6.	W przypadku wymiany urządzeń na nowe, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia nowych urządzeń. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 3.
7.	Zamawiający wyklucza możliwość przenoszenia zobowiązań gwarancyjnych na osoby / podmioty trzecie. 
§ 8
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
	dostawy sprzętu  komputerowego niezgodnego z zestawieniem parametrów,
	dostawy sprzętu komputerowego  zawierającego wady lub uszkodzenia, gdy Wykonawca nie  wymieni wadliwego sprzętu na towar wolny od wad,
	opóźnienia w terminie dostawy,

innego rażącego naruszenia warunków umowy.
2.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy.
§ 9
	W razie zaistnienia 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 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy.

§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 12
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego rozwiązania rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.




ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA











