Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY
UMOWA NUMER ……………
zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w dniu ......................................... 2018 roku w Sopocie pomiędzy
1/ Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w (81-703) Sopocie przy ulicy Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033744, kapitał zakładowy 376.603.000,00 złotych,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 588-00-19-192, REGON 190315182, reprezentowaną
przez:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a:
2/ firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokość kapitału
zakładowego ...... ( pokryty w całości)/, reprezentowana przez ............
zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:
§1
1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz licencją producenta oprogramowania w zakresie umożliwiającym
korzystanie z dostarczonego sprzętu przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem na czas
nieokreślony.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy (tożsamy z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym - Rozdział III pkt 1) - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY.
1.2 WYKONAWCA jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
1.3 WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale podwykonawców.
1.4 WYKONAWCA oświadcza, że osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
1.5 WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność (na zasadzie ryzyka) za szkody spowodowane przez osoby,
którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy.
1.6 WYKONAWCA oświadcza, iż jest upoważniony do sprzedaży przedmiotu umowy, o którym mowa
załączniku numer 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY.
1.7 WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć stosowne dokumenty od producenta/producentów
dostarczanych w ramach przedmiotu umowy urządzeń np. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi
przedmiotu umowy, instrukcję instalacji i obsługi, dokumenty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji
certyfikowane przez producenta/producentów dostarczanych urządzeń stanowiących przedmiot umowy,
licencję na oprogramowanie.
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1.8 WYKONAWCA ponosi wszelkie ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty, zniszczenia albo
uszkodzenia przedmiotu umowy do chwili odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego siedzibie. Korzyści
i ciężary dotyczące przedmiotu umowy przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą odbioru przedmiotu
umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
1.9 Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą podpisania protokołu
odbioru, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
§2
WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1 w nieprzekraczalnym
terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.
§3
3.1 Wartość wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego
w §1 Strony ustalają na kwotę ………………… złotych (słownie:……………….) brutto.
Kwota ta zawiera:
- wartość przedmiotu umowy (w tym koszty dostawy i instalacji w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO),
- podatek VAT.
3.2 Kwota wynagrodzenia WYKONAWCY określona w pkt 3.1 została ustalona na podstawie oferty złożonej
przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
– numer sprawy: DOP/8/11/2018 stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
3.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwoty określone w pkt 3.1 oraz w załączniku
numer 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY nie mogą ulec
zmianie.
3.4 WYKONAWCA z tytułu wynagrodzenia z niniejszej umowy nie może żądać kwoty większej, niż określona
w pkt 3.1
§4
4.1 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem na
następujący rachunek bankowy WYKONAWCY: ………………………………………………….
4.2
ZAMAWIAJĄCY
dokona
płatności
w
terminie
30
(słownie:
trzydziestu)
dni
od daty realizacji przedmiotu umowy (potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela
ZAMAWIAJĄCEGO) oraz doręczenia faktury VAT albo rachunku, gdy WYKONAWCA nie jest podatnikiem
podatku od towarów i usług. Błędnie wystawiona faktura VAT albo rachunek lub odmowa podpisania
protokołu z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY powoduje przerwanie biegu terminu zapłaty,
o którym mowa w zdaniu poprzednim. Termin ten biegnie na nowo po dostarczeniu prawidłowej faktury VAT
albo rachunku lub usunięcia przeszkód braku podpisu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
4.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w pkt 4.2 - WYKONAWCA może
dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.
4.4 ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do jednostronnego potrącania kar umownych obliczonych zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża
zgodę.
4.5 Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
§5
5.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
a) z tytułu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §2 niniejszej umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% (słownie: jeden procent) wartości
kwoty wynagrodzenia brutto WYKONAWCY określonej w §3 pkt 3.1 umowy za każdy dzień opóźnienia. W
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przypadku opóźnienia WYKONAWCY w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §2
umowy powyżej 7 (słownie: siedmiu) dni - ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje:
- prawo odstąpienia od umowy, w przypadku braku realizacji całości przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w §2 niniejszej umowy, lub
- prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy ze skutkiem na przyszłość,
w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie. Świadczenia wykonane przez Strony do chwili odstąpienia
nie podlegają zwrotowi;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanego w §3 pkt.3.1 umowy;
c) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w §8 niniejszej umowy - WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ( słownie: jeden procent) wartości kwoty
wynagrodzenia brutto WYKONAWCY określonej w §3 pkt 3.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
5.2 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
6.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji w okresie określonym w
załączniku numer 1 do niniejszej umowy (tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym - Rozdział III pkt 1) - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU
UMOWY.
6.2 Termin obu gwarancji, wskazanych w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy w
siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
6.3 WYKONAWCA gwarantuje, iż dostarczony sprzęt jest najwyższej jakości i odpowiada najwyższemu
poziomowi technicznemu oraz spełnia wymogi bezkonfliktowej pracy w środowisku sieciowym.
§7
7.1 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających z
realizacji niniejszej umowy upoważnieni są:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
Michał Formela
Główny Specjalista ds. IT
numer telefonu: 695-900-275
adres e-mail: m.formela@strefa.gda.pl
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu:
numery telefonów:
adres e-mail:
7.2 Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających
do zmiany treści umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub
zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba że są one
członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do działania w imieniu
Strony.
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7.3 Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w §7 pkt 7.1:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy.
§8
8.1 W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy, zgłoszonej w ramach gwarancji udzielonej na
komputer lub gwarancji udzielonej na baterię do komputera - WYKONAWCA będzie zobowiązany do jego
naprawy w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku
braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim WYKONAWCA
zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad o parametrach identycznych albo – za
uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO - o parametrach lepszych jak wymieniany w terminie 7 (słownie: siedmiu)
dni od daty stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu umowy, nie później jednak niż w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni od daty upływu pięciodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad o parametrach lepszych jak wymieniany, nie powoduje
obowiązku dopłaty po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
8.2 Zgłoszenie reklamacji przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie następować w dni robocze drogą elektroniczną (na
adres e-mail WYKONAWCY……), a w wypadkach niecierpiących zwłoki także telefonicznie (pod numerem
WYKONAWCY……….).
8.3 WYKONAWCA ma każdorazowo obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą elektroniczną (na
adres e-mail ZAMAWIAJĄCEGO…………….) w ciągu 4 (słownie: czterech) godzin od chwili przyjęcia wskazując
datę i godzinę przystąpienia do realizacji zgłoszonej reklamacji. Jeżeli zgłoszenie od ZAMAWIAJĄCEGO
wpłynęło po godzinie 12.00 danego dnia WYKONAWCA ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia reklamacji
do godz. 10.00 w następnym dniu roboczym. Obowiązek potwierdzenia zgłoszenia dotyczy również sytuacji
zgłoszenia reklamacji w formie telefonicznej, w sytuacji, o której mowa w pkt 8.2 in fine.
8.4 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych lub wykonania innych
obowiązków w ramach gwarancji w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem pkt 8.6. Koszt przejazdów
do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO pokrywa WYKONAWCA. Przekazanie przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY
przedmiotu umowy celem przeprowadzenia napraw gwarancyjnych lub wykonania innych obowiązków w
ramach gwarancji jakości nastąpi na podstawie protokołu przekazania, który – w szczególności – powinien
zawierać:
a) datę sporządzenia protokołu,
b) imię i nazwisko osoby przekazującej – przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO
c) imię i nazwisko osoby odbierającej – przedstawienia WYKONAWCY
d) godzinę przekazania i odbioru,
e) dokładnie określenie przekazywanego przedmiotu (w tym wskazanie numeru seryjnego).
Z chwilą podpisania protokołu przekazania przez przedstawiciela WYKONAWCY – WYKONAWCA
ponosi pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem uszkodzenia albo utraty przekazanego przedmiotu
umowy od chwili podpisania protokołu do chwili odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO.
8.5 W przypadku gdy z obiektywnych przyczyn technicznych naprawa gwarancyjna lub wykonanie innych
obowiązków w ramach gwarancji jakości nie będzie możliwe w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO wykonanie
naprawy lub innych obowiązków nastąpi w punkcie serwisowym WYKONAWCY lub producenta danego
sprzętu. W tym przypadku WYKONAWCA odbierze na własny koszt przedmiot umowy z siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczy na własny koszt po wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wykonania innej
czynności w ramach gwarancji jakości. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu przekazania (ust.
8.4 stosuje się odpowiednio).
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WYKONAWCA z chwilą podpisania protokołu przekazania do chwili zwrotu przedmiotu umowy ponosi ryzyko
przypadkowej
utraty
albo
uszkodzenia
przekazanego
przedmiotu
umowy.
Wraz z odbiorem przedmiotu umowy celem wykonania napraw gwarancyjnych lub innych czynności w
ramach gwarancji jakości WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowy
o parametrach nie gorszych niż przekazany przedmiot umowy, wolny od wad – sprzęt zastępczy na czas
wykonania napraw gwarancyjnych lub wykonania innych czynności w ramach gwarancji jakości, w tym
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
8.6 Odbiór przedmiotu umowy po dokonaniu napraw gwarancyjnych lub innych czynności w ramach
gwarancji (zw. dalej „odbiorem pogwarancyjnym” jakości nastąpi każdorazowo w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO
i zostanie potwierdzony protokołem wykonania obowiązków gwarancyjnych (zw. dalej „protokołem
obowiązków gwarancyjnych). W ramach odbioru pogwarancyjnego przedmiot umowy będzie sprawdzony
pod względem:
a) tożsamości (numer seryjny),
b) widocznych uszkodzeń zewnętrznych,
c) sprawności i prawidłowości działania, poprzez przeprowadzenie próbnego uruchomienia (test).
8.7 W przypadku stwierdzenia, iż odbierany w ramach odbioru pogwarancyjnego przedmiot umowy:
a) nie jest tożsamy z przedmiotem przekazanym celem dokonania napraw gwarancyjnych lub wykonania
innych obowiązków w ramach gwarancji jakości (nie dotyczy to sytuacji wymiany przedmiotu na wolny od
wad), lub
b) nie jest sprawny, lub
c) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia
ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania odbioru pogwarancyjnego i wyznaczy dodatkowy termin, nie krótszy niż
3 (słownie: trzy) dni na dokonanie napraw gwarancyjnych, wykonania innych czynności
w ramach gwarancji jakości lub usunięcia innych (możliwych do usunięcia) wad.
8.8 Jeżeli w trakcie dokonywania naprawy gwarancyjnej lub wykonywania innych czynności
w ramach gwarancji przedmiot umowy ulegnie utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu WYKONAWCA ma
obowiązek dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy o parametrach identycznych albo – za
uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO - lepszych od przedmiotu przekazanego celem naprawy gwarancyjnej lub
wykonania innych czynności w ramach gwarancji, fabrycznie nowego, wolnego od wad, w terminie
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych. WYKONAWCA
dostarczy przedmiot, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt i
ryzyko. WYKONAWCA nie może żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów, jakie w
związku z tym poniósł.
8.9 Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji albo rękojmi obciążają WYKONAWCĘ.
8.10 W przypadku wystąpienia wad prawych przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo
odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o
zaistnieniu wady oraz żądania od WYKONAWCY naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.
§9
9.1 Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych
umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty
bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
9.2 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
9.3 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
9.4 Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji.
O każdej zmianie adresu każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą Stronę.
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58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres jest
uznawana za skutecznie doręczoną z chwilą pierwszego awizowania.
9.5 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci
obustronnie podpisanego aneksu.
9.6 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
9.7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9.8 Integralną część umowy stanowią:
a/ zapytanie ofertowe – numer: DOP/8/11/2018,
b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - numer: DOP/8/11/2018,
c/ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY - załącznik numer 1.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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