Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych …. szt. drukarek
przenośnych wraz z akcesoriami, zwanych dalej „Sprzętem”, oraz zapewnienie usług
serwisu gwarancyjnego Sprzętu.

2.

Przedmiot umowy, określony w ust. 1, Wykonawca zrealizuje zgodnie ze Specyfikacją
techniczną Sprzętu, która stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy,
która stanowi załącznik nr 2 do umowy.

WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY SPRZĘTU
§2
1.

Miejscem

dostawy

Sprzętu

jest

siedziba

Zamawiającego

w

Warszawie,

ul. Karolkowa 30.
2.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do miejsca przeznaczenia, określonego
w ust. 1, własnym transportem w terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z dostarczeniem
Sprzętu do miejsca przeznaczenia, określonego w ust. 1.

4.

Wykonawca oświadcza, że dostarczy Sprzęt, określony w § 1 umowy, fabrycznie nowy,
nieużywany, kompletny, sprawny, gotowy do użytku, bez wad fizycznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie przez Zamawiającego protokołem
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron. Wzór protokołu zdawczo
– odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do umowy.

6.

Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć gwarancję (dokument
gwarancyjny) oraz dokumentację dołączoną do Sprzętu przez producenta.

7.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

przestrzegania

obowiązujących

postanowień

Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów, stanowiących załącznik
nr 5 do umowy. W przypadku ich zmiany, Zamawiający zobowiązuje się do
niezwłocznego,

pisemnego

powiadomienia

i przekazania Wykonawcy ich aktualnej wersji.
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Wykonawcy

o

nowych

wytycznych

WARUNKI PŁATNOŚCI
§3
1.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy

wynagrodzenie

w

kwocie

brutto

………………………..…

zł

(słownie: …………………………………………….…….), w tym należny podatek VAT,
które to wynagrodzenie wynika z iloczynu sztuk dostarczonego Sprzętu oraz ceny
jednostkowej za jedną sztukę Sprzętu wynoszącą brutto ………………………..… zł.
2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, co oznacza, że Wykonawcy
nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tego
tytułu.

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury,
w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin
płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

5.

Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek ustawowych.

6.

Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę Sprzętu stanowi
podpisanie bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, określonego w § 2 ust. 5 umowy.
Strony dopuszczają możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres
faktura@arr.gov.pl.

7.

Faktura będzie wystawiona na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa, NIP: 525-000-78-79.

KARY UMOWNE
§4
1.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty kar umownych, o których mowa poniżej:
1) w przypadku dostarczenia Sprzętu niezgodnego ze Specyfikacją techniczną Sprzętu,
określoną w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
wymienić Sprzęt na zgodny z ww. Specyfikacją techniczną; w okresie od dnia
zgłoszenia niezgodności do dnia dostarczenia Sprzętu zgodnego z wymaganymi
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parametrami, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie
Sprzętu zgodnego z umową;
2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia Sprzętu
określonego w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia.
2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.
w przypadku nie wymienionym w ust. 1, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara
umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1 umowy.

3.

Przez nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją wykonanie umowy niezgodnie
z jej postanowieniami, w tym załącznikiem nr 1 do umowy (Specyfikacją techniczną
Sprzętu) oraz załącznikiem nr 2 do umowy (Ofertą Wykonawcy).

4.

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara
umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1 umowy.

5.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.

6.

Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

WARUNKI GWARANCJI I ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ
§5
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na okres 36 miesięcy. Okres
gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego
określonego w § 2 ust. 5 umowy.

2.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego
do przechowywania pudeł, worków oraz innych opakowań Sprzętu.

3.

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dla Sprzętu, określonego w § 1
umowy, przez okres wskazany w ust. 1.
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4.

Serwis gwarancyjny świadczony będzie w Oddziałach Terenowych Zamawiającego
lub Centrali Zamawiającego. Wykaz miejsc świadczenia serwisu gwarancyjnego stanowi
załącznik nr 4 do umowy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia Sprzętu do pełnej sprawności
technicznej lub jego wymiany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia serwisu gwarancyjnego.

6.

Zgłoszenia konieczności świadczenia serwisu gwarancyjnego będą dokonywane przez
e-mail: ………………………, dodatkowo mogą zostać potwierdzone telefonicznie pod
numerem ………………………, w dni powszednie w godzinach 9:00 - 16:00, przy czym
zgłoszenia otrzymane po godzinie 12:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane
następnego dnia roboczego.

7.

Usługi serwisu gwarancyjnego wykonywane w Oddziałach Terenowych Zamawiającego
lub Centrali Zamawiającego świadczone będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do
14:00.

8.

Zamawiający dopuszcza realizację usług serwisu gwarancyjnego w systemie door-todoor (wszelkie koszty po stronie producenta).

9.

Przedłużenie terminu określonego w ust. 5 możliwe jest tylko w przypadku zajścia
nadzwyczajnych okoliczności (takich jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy, skrajne
warunki atmosferyczne), których Wykonawca nie mógł przewidzieć i nie mógł im
zapobiec mimo zachowania należytej staranności.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§6
1.

Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
postanowieniami umowy oraz instrukcją obsługi Sprzętu.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Sprzętu niezgodnie
z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się
ze Sprzętem wynikłe z winy Zamawiającego w wypadku nieprzestrzegania reguł
eksploatacji Sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy z uwzględnieniem następujących
warunków:
1) zmian

w

zakresie

danych

adresowych

Centrali

i

Oddziałów

Terenowych

Zamawiającego;
2) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna
w celu prawidłowego wykonania umowy;
3) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań
w celu wykonania umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że przez Zamawiającego w treści niniejszej umowy należy
rozumieć Agencję Rynku Rolnego, a także jej następców prawnych i/lub nowy podmiot,
który przejmie całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji Rynku Rolnego,
o ile odrębny przepis nie stanowi inaczej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy
będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
8. Załączniki, wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część, tj.:
1) Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna Sprzętu;
2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3: Protokół zdawczo – odbiorczy;
4) Załącznik nr 4: Wykaz miejsc świadczenia serwisu;
5) Załącznik nr 5: Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1 do IPU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU
Ilość: …. sztuk
A. Drukarka przenośna (producent, nazwa, typ) ……………………………………………………………
Lp.

Nazwa parametru lub wymagań
Zamawiającego

Parametry, spełniane wymagania

1.
2.
…
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Załącznik Nr 3 do IPU

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Spisany w dniu …...............................
Dotyczy umowy Nr …………………………. z dnia ………………………..
Zamawiający:
AGENCJA RYNKU ROLNEGO, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Wykonawca:
……………………………………………….……………………………………
( nazwa i adres firmy)

Umowa została wykonana zgodnie / niezgodnie* z postanowieniami w niej zawartymi.
Nazwa towaru:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do IPU

WYKAZ MIEJSC ŚWIADCZENIA SERWISU

Lp.

Jednostki ARR

Adres

1

CENTRALA

01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30

2

OT BIAŁYSTOK

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4

3

OT BYDGOSZCZ

85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57

4

OT GDYNIA

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

5

OT GORZÓW WLKP.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25

6

OT KATOWICE

40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5

7

OT KIELCE

25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18

8

OT KRAKÓW

31-546 Kraków, ul. Mogilska 104

9

OT LUBLIN

20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3

10

OT ŁÓDŹ

93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18

11

OT OLSZTYN

10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2

12

OT OPOLE

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

13

OT POZNAŃ

60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90

14

OT RZESZÓW

35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 32

15

OT SZCZECIN

71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21

16

OT WARSZAWA

04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 146

17

OT WROCŁAW

53-333 Wrocław, ul. Powst. Śląskich 28/30
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