Załącznik nr 4

UMOWA Nr .......................
(projekt)

Zawarta w dniu ……………………………. w Toruniu pomiędzy:
Jednostką Wojskową Nr 1440 z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 37,
NIP: …………………………….., zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Dowódca JW 1440 - ………………………………………………………..,
(imię, nazwisko)

a
Firmą: ………………………………………………………………….……………………..,
(nazwa firmy, instytucji, adres siedziby)

NIP: …………….…, zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
……..…………………………………………………………………………………………..,
(stanowisko służbowe, imię, nazwisko)

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………………,
według wymagań technicznych zawartych w SIWZ.
2. W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa towar według wykazu i w ilościach
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2 WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY
1. Wartość umowy wynosi brutto: …………………………………. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………… zł).
(Stawka podatku VAT – 22%).
2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest równocześnie wartością całkowitego
wynagrodzenia jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu
zamówienia.
3. W czasie trwania umowy ceny jednostkowe dostarczanego towaru nie ulegną
zmianie.
4. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty, w tym ewentualne opłaty celno-graniczne,
koszty dostawy do Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu
oraz koszty opakowania i oznakowania.
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§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin realizacji dostawy towaru dotyczący przedmiotu zamówienia, wynikający
z niniejszej umowy, strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia ……………….
§ 4 SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
1. Miejscem dostarczenia towaru będącego przedmiotem umowy przez Wykonawcę
jest siedziba Zamawiającego w godzinach 08:00 do 14:00 (w dni powszednie
/robocze).
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem
odbioru.
§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Dostarczone wyroby (nowe, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej
kategorii, rok produkcji zgodny z rokiem podpisania umowy) muszą spełniać
wymagania jakościowe potwierdzone przez producenta w systemie pełnego
zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań
i końcowej kontroli wyrobów.
2. Produkty będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania techniczne
i jakościowe, określone w dokumentach przywołanych w pkt. 1 § 1.
3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego wraz
z protokołem odbioru, wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę oraz
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego, jako potwierdzenie
spełnienia wymagań eksploatacyjno-technicznych.
§ 6 ODBIÓR DOSTAWY
1. Wykonawca dostarcza towar będący przedmiotem realizowanej umowy na własny
koszt do siedziby Zamawiającego.
2. Podstawą odbioru dostawy przez Zamawiającego jest protokół odbioru, o którym
mowa w § 5 pkt 3.
3. Przyjęcie dostawy przez Zamawiającego zakończone zostanie podpisaniem przez
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu odbioru”. Protokół musi
być podpisany przez Dowódcę Jednostki i opatrzony pieczęcią herbową jednostki
wojskowej.
4. Datę podpisania protokołu odbioru przyjmuje się jako termin faktycznego
wykonania umowy.
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§ 7 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych
wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
1) stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby
trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich
przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego
albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym.
2. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki resortu obrony
narodowej, użytkującej wyroby objęte gwarancją w chwili ujawnienia w nich wad
fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę
zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji" wykonany przez Zamawiającego
lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
ujawnienia wady.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do
dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie
gwarancji.
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów
Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby
uległy zmianie.
5. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 pkt 3.
6. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu zgłoszenia awarii.
7. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny
od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego
specyfikacji technicznej. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy
wymiana ww. egzemplarza wynika: z niewłaściwego użytkowania wywołanego
przyczyną zewnętrzną, niewłaściwej obsługi w czasie użytkowania,
z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje
wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności
domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności
do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów
pracę dostarczonych wyrobów.
9. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego demontażu i montażu
informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatyki (dyski
twarde) bez utraty gwarancji na cały sprzęt.
10. Informatyczne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatyki (dyski twarde) nie
podlegają przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi sprzętu), pozostają własnością
Zamawiającego.
11. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady
fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
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12. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu
gwarancji jeżeli Wykonawca wadę zataił.
13. W przypadku stwierdzenia w okresie
w dostarczonych wyrobach Wykonawca:

gwarancji

wad

fizycznych

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania,
2) usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania
„Protokółu reklamacji":
a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one
ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich
usprawnienia,
b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym
wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 13 ppkt. 2.
3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu
objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
4) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 5 dni licząc od upływu
terminu określonego w pkt. 13 ppkt. 2,
5) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu
wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
6) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu
w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego
użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady,
7) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych egzemplarzy wyrobów
powiększoną o karę umowną w wysokości 10% ich ceny oferowanej jeżeli nie
wykona zobowiązań wynikających z pkt.13 ppkt. 2 i 4.
14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu
dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie
występują ze strony użytkownika.
15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich
punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu,
e-mail), w których ma być realizowana naprawa.
16. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu
pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia.
§ 8 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie według
wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej
w § 2 umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez
Wykonawcę:
2.1. Oryginałów faktur VAT wystawionych na Zamawiającego, określających
przedmiot i numer umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy.
2.2. Protokołu odbioru, określonego w § 5 pkt 3.
3. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazany każdorazowo tylko
i wyłącznie na fakturze VAT.
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4. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się
od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu uzupełnienia
dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od daty ich uzupełnienia.
§ 9 SPOSÓB ZAPŁATY
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie
polecenia przelewu w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów, o których
mowa w § 8 pkt 2 na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika
nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.
3. W przypadku wykonania dostawy przed terminem, o którym mowa w § 3
i spełnienia wymogów zawartych w § 8, zobowiązanie do zapłaty może być
uregulowane w terminie wcześniejszym w stosunku do terminu określonego
w pkt. 1, jednakże bez obowiązku dotrzymania 14 – dniowego wymogu płatności.
§ 10 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych wyłącznie od Wykonawcy, kwotę brutto równą 10 % wartości
niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
wyłącznie od Zamawiającego, kwotę brutto równą 10 % wartości niezrealizowanej
części umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 1 i 2 Zamawiający
wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę
regulowania należności z tytułu kar umownych.
§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. 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
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku uchybienia terminu wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy
i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 10.
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§ 12 WIERZYTELNOŚCI
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej
mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
§ 13 KOOPERANCI
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez
Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 14 INNE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca zaświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
2.1.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

2.2.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ”Prawo zamówień publicznych”.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania
formy pisemnej, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej
nieważności.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano Zamówienia u Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w sądzie
rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
6. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.
7. Umowę sporządzono w dwóch
1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Załączniki:
Nr 1 – wykaz ilościowy asortymentu zamówienia na …………ark.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
UZGODNIONO:
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