Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
UMOWA
na zakup i dostawę serwerów, macierzy wraz z oprogramowaniem i licencjami
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …........ r. w …............
pomiędzy:
Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego – organem zarządzającym i reprezentującym
Polski Związek Łowiecki (PZŁ), na mocy art. 32a ustawy Prawo łowieckie, z siedzibą przy ulicy
Nowy Świat 35, 00-029Warszawa, posiada NIP 526 030 04 63, posiada REGON 000742279,
reprezentowanym przez:
Łowczego Krajowego - ………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
...... z siedzibą w ….........(..........) przy ul........., zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: …...............,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osoba „Stroną.”
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu: środowiska serwerowego, serwera bazy
danych, macierzy backupowej z oprogramowaniem i licencjami (dalej jako "Sprzęt") do
siedziby Zamawiającego oraz usługą wdrożenia, migracji, rekonfiguracji Sprzętu w
infrastrukturze Zamawiającego i przeprowadzeniem szkolenia z konfiguracji urządzeń
i aplikacji na zasadach opisanych w Umowie (dalej jako "Przedmiot Umowy").
2. Szczegółowy opis usług, ilość oraz wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy zawarty jest Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia, stanowiącej Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia ____.____.2020r. (dalej jako "SPZ").
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;
b) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
c) zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, odpowiada wymaganiom
Zamówienia określonymi w SPZ w tym pod względem jakości i funkcjonalności, nienoszący
znamion użytkowania, posiadający oryginalne opakowania, wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych oraz zgodny z wymogami określonymi w SPZ.
3. Sprzęt zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego, przy ulicy
Nowy Świat 35 w Warszawie w terminach określonych w SPZ.
4. Z czynności odbioru Sprzętu oraz wykonania usługi zostanie sporządzony i podpisany przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego.
§ 3.
1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie …... zł (słownie: …..... złotych 00/100) netto, powiększonej o należny
podatek od towarów i usług, tj. brutto ......... zł (słownie: …......... złotych 00/100).
2. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz,
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że wynagrodzenie to pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu transportu do siedziby Zamawiającego oraz
wykonania usługi o której mowa w §1 ust. 1 powyżej oraz w SPZ.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo
wystawionej fakturze VAT po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
z adnotacją „bez uwag”.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Do czasu całkowitej zapłaty, towar pozostaje własnością sprzedawcy.
Na dostarczony Sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ... miesięcy.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony zwane dalej "Informacjami".

§ 5.
1. Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest wolny od wad prawnych oraz fizycznych.
2. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec
Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 6.
1. Dla celów koordynacji realizacji Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawicieli
w osobach:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach
i wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac, dostarczenia urządzeń składających się na
przedmiot zamówienia w stosunku do terminu określonego w Zapytaniu ofertowym oraz
SPZ (czas realizacji 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy) – kwota stanowiąca
równowartość 1 % Wynagrodzenia Umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia,
b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek
odbiorze, w okresie gwarancji, w okresie ….. letniego serwisu w stosunku do terminów
wskazanych przez Zamawiającego – kwota stanowiąca równowartość 1 % Wynagrodzenia
Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
c) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – kwota stanowiąca równowartość 50 % Wynagrodzenia
Umownego brutto.
d) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad zachowania poufności określonych
w Umowie – kwota w wysokości 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każdy
taki przypadek.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych bezpośrednio
z Wynagrodzenia Umownego przysługującego Wykonawcy a Wykonawca wyraża na to zgodę.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac
składających się na Przedmiot zamówienia lub usunięcia wad i usterek.
§ 8.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem, iż zmiana osoby i danych, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy następuje
poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§ 9.
1. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej
zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu,
spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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