Załącznik nr 6 do SIWZ
ZNAK SPRAWY: MSAP-252-1/16/PZP
WZÓR UMOWY
UMOWA NR ……………/16/MSAP
Zawarta w dniu ............................. w Krakowie pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-510) ul. Rakowicka 27, zwanym dalej
Zamawiającym działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej
(MSAP), reprezentowaną przez reprezentowaną przez dr Krzysztofa Głuca – dyrektora Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Andrzeja Chochóła [nr R-014-59/16 z dnia 01.10.2016 r.] łącznie z
kontrasygnatą finansową Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mgr Józefa Andrzeja
Laskowskiego
a
……………………………………………., reprezentowaną przez ……………………….., adres ……………..……………,
posiadającego Regon …………………… i NIP …………………………. zwanym/-ną w dalszej części umowy Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem oraz wyposażeniem dodatkowym, obejmującym 3 zadania:
Zadanie 1 – dostawa notebooka 15,6” (1 sztuka).
Wymagania dotyczące notebooka:
 urządzenie ma być dostarczone kompletne (wyposażenie standardowe i dodatkowe, sterowniki,
dokumentacja), gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem,
 czas reakcji serwisu, to jest przyjazd do zgłoszonej awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin roboczych
(godziny robocze: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00),
 jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła być wykonana w miejscu użytkowania, czas naprawy poza
siedzibą użytkowania nie może przekraczać 5 dni roboczych, a jeżeli naprawa nie będzie mogła być
wykonana w powyższym terminie, gwarant musi dostarczyć sprzęt zastępczy o równoważnych lub
wyższych parametrach technicznych (zachowując terminy napraw).
 dostarczony sprzęt musi być uruchomiony przez dostawcę w miejscu użytkowania (siedziba Małopolskiej
Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 16, 31-510
Kraków),
 Wykonawca jest zobowiązany zaoferować Zamawiającemu fabrycznie nowe notebooki opisane w
załączniku nr 2 do SIWZ lub równoważne, tzn. o nie gorszych parametrach.
Zadanie 2 – dostawa notebooków 13,3” (2 sztuki).
Wymagania dotyczące notebooków:
 urządzenia mają być dostarczone kompletne (wyposażenie standardowe i dodatkowe, sterowniki,
dokumentacja), gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem,
 czas reakcji serwisu, to jest przyjazd do zgłoszonej awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin roboczych
(godziny robocze: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00),
 jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła być wykonana w miejscu użytkowania, czas naprawy poza
siedzibą użytkowania nie może przekraczać 5 dni roboczych, a jeżeli naprawa nie będzie mogła być
wykonana w powyższym terminie, gwarant musi dostarczyć sprzęt zastępczy o równoważnych lub
wyższych parametrach technicznych (zachowując terminy napraw).
 dostarczony sprzęt musi być uruchomiony przez dostawcę w miejscu użytkowania (siedziba Małopolskiej
Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 16, 31-510
Kraków),

 Wykonawca jest zobowiązany zaoferować Zamawiającemu fabrycznie nowe notebooki opisane w
załączniku nr 2 do SIWZ lub równoważne, tzn. o nie gorszych parametrach.
Zadanie 3 – dostawa oprogramowania.
Wymagania dotyczące oprogramowania:
 Oferta musi odnosić się do aktualnej, najnowszej (powszechnie dostępnej) wersji programów i ich
licencji.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia
o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zapewnia, ze dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą
udostępniane osobom trzecim.
4. Wykonawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu oraz oświadcza, że dostarczony sprzęt
jest fabrycznie nowy.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego
i uruchomić u bezpośrednich użytkowników w terminie do …………………………..
Przekazanie przedmiotu umowy wraz z uruchomieniem nastąpi każdorazowo w siedzibie Zamawiającego,
co potwierdzone będzie protokołem odbioru.
Wykonawca dostarczy dokumenty (licencje) potwierdzające prawo do korzystania z oprogramowania
zgodnie z prawem polskim.
Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie
mogłyby wystąpić przeciwko zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na
dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków
towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy, wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
niniejszej umowy), Zamawiający uiści na rzecz Wykonawca wynagrodzenie w łącznej wysokości: netto:
..................... zł; podatek VAT …………………………..; brutto: .................. zł (słownie brutto:
....................................................................... złotych ..../100).
Ceny jednostkowe elementów przedmiotu umowy określone są w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiający uiści zapłatę na rzecz Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni daty otrzymania faktur,
wystawionych po podpisaniu protokołów odbioru.

§4
Na dostarczony sprzęt w Zadaniu ……., wyszczególniony w załączniku nr 1, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji na okres …………………………..…………..
2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru.
3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Zgłoszenie awarii
następować będzie za pomocą faksu na numer Wykonawcy :.......................................................... lub emaila ..........................................
4. Koszty dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
5. Gwarancja nie ogranicza praw zamawiającego do wymiany i modernizacji podzespołów komputerów.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny przy
podpisywaniu protokołu odbioru.
7. Karty gwarancyjne będą wystawione dla każdego urządzenia oddzielnie.
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§5
W przypadku opóźnienia wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.
1, za każdy dzień opóźnienia.
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Jeżeli zwłoka sprzedawcy przekroczy okres 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a
Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną w
ust. 1 i 2 wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary umowne będą egzekwowane od Wykonawcy poprzez obniżenie przez Zamawiającego wartości
faktury.

§6
W razie wystąpienia istotnej 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy.
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§7
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do
wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§8
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory, jakie mogą wynikać z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwemu
dla siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Integralną część umowy stanowi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do umowy) oraz Oferta
(Zał. nr 2 do umowy).
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

…………………………………………………….……….………
Zamawiający

………………………………………………………………….
Wykonawca
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