Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.341-778/09
PROJEKT

- UMOWA BPM.ZZP.342- …./09

Zawarta w dniu ………….. 2009 roku, w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz , ul. Rynek 1,
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165,
reprezentowanym przez:
Ryszard Nowak - Prezydent Miasta
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
………………….
z siedzibą:
………………
………………
Numer ewidencyjny NIP: …………………, REGON: ……………………….,
reprezentowanym przez:
..................................................... - ............................................................
zwanym dalej “Wykonawcą”.
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z
późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu:
a) oprogramowania Deep Inspection Signature NS25 (roczna subskrypcja) oraz udzielenia
wsparcia technicznego NextDay Suport for NS25 (roczna subskrypcja) szczegółowo określony
w Załączniku nr 1 do umowy, do urządzenia SN: 0096072005000377 NS25,
,zwanych dalej „Towarem”.
2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)………………………..
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza
i zainstalować Towar w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy.
2. Za dzień wydania Towaru Zamawiającemu uwaŜa się dzień, w którym Towar został
zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę w miejscu dostawy lub innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towaru w celu przeprowadzenia procedury
odbioru Towaru w miejscu dostawy.
4. Wykonawca dostarcza Towar Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony i zainstalowany Towar cenę:
a) brutto : ………………………………. (słownie złotych : …………………………………)
b) w tym VAT ….. % tj. ………………….. (słownie złotych : ………………………)
2. Zapłata naleŜności za dostarczony Towar nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od daty
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dostarczenia faktury i przedłoŜeniu protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy podane
w fakturze.
§4
1. Wszystkie dokumenty związane ze sprzedaŜą i dostawą muszą być sporządzone w języku
polskim.
§5
1. W ramach usługi rocznego wsparcia technicznego NextDay Suport for N25 (SVC-ND-N25)
Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii :
a)
pod numerem telefonu ........................... od Poniedziałku do Piątku, w godzinach 800-1500.
b)
pod numerem fax
........................... od Poniedziałku do Piątku, w godzinach 800-1500
c)
e-mail: …………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać uszkodzony Towar w siedzibie Zamawiającego oraz do:
a) uznawania za zgłoszenie wystąpienia awarii przesłania informacji faksem, elektronicznie lub
dostarczenie pisma do siedziby Wykonawcy,
b) reakcji serwisu w następnym dniu roboczym,
c) udostępnienia w następnym dniu roboczym od zgłoszenia zastępczego Towaru tej samej klasy
na okres naprawy.
§6
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za kaŜdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru
wymienionego w § 1 umowy.
b) w wysokości 20 % wartości brutto umowy, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. JeŜeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych, Zamawiający moŜe
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie naleŜne z tytułu
faktycznie wykonanej dostawy.
§8
1. Zamawiający moŜe równieŜ odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłuŜej niŜ 5 dni,
b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
c) Wykonawca dopuszcza się raŜących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej
i odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 10
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają się
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rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla kaŜdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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PROTOKÓŁ ODBIORU
Towaru dostarczonego zgodnie z zawartą umową nr BPM.ZZP.341........ /09 z dnia .............
.. ………………….
1. Nazwa Dostawcy ........................................................................................................
2. Wykaz wykonanych usług oraz dostarczonych do Kupującego poszczególnych składników
(elementów) przedmiotu umowy:
lp.

Wyszczególnienie
(nazwa)

1.
2.

Deep Inspection Signature NS-25 (roczna subskrypcja)
NextDay Suport dla NS25 (roczna subskrypcja)

Wymagana ilość
szt. / komplet

Dostarczona
Ilość szt. /
komplet

1
1

* niepotrzebne skreślić
PowyŜsze rubryki naleŜy wypełnić zgodnie z ilością wykonanych usług / dostarczonego w danej dostawie przedmiotu umowy.

3. UWAGI
………..............................................................................................................................
………..............................................................................................................................
………..............................................................................................................................
………..............................................................................................................................
………..............................................................................................................................
………..............................................................................................................................
4. PowyŜszy protokół stanowi podstawę do rozliczenia dostawy i wystawienia faktury VAT *
...............................................
...............................................

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

Podpis przedstawiciela Dostawcy/Wykonawcy

...............................................
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

Nowy Sącz, dnia .......................
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