Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 06/2021/DOB

UMOWA Nr
zawarta w dniu ............................ 2021 roku w Zielonce, pomiędzy:
Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1-go Maja 1,
05-220 Zielonka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000296158 kapitał zakładowy w wysokości 7.000.000,00 PLN wpłacony w
całości, NIP: 125-00-00-071, REGON: 000173249, reprezentowanymi przez dwie spośród
osób poniżej wymienionych:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..…………………………………
zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..…………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Dotyczy: „Zapytanie ofertowe: Na dostawę komputerów przenośnych o podwyższonych
parametrach z podstawowym oprogramowaniem w ramach projektu „Rodzina głowic
optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”)” dofinansowanego
ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych,
przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk.
SZAFIR””

została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa komputerów przenośnych o podwyższonych parametrach z
podstawowym oprogramowaniem …………………zgodnie z ofertą Nr………..….z dnia
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………………… stanowiącą Załącznik nr 1 oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
stanowiącym Załącznik nr 2 zawierający szczegółowy opis zamówienia.
§2
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego
zgodnie z ofertą Nr………w terminie ………..…….
Realizacja dostawy będzie obejmować również transport do siedziby Zamawiającego
oraz uruchomienie urządzenia.
Wykonawca przekaże listę wszystkich dostarczonych elementów urządzenia wraz z ich
numerami seryjnymi w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu realizacji
dostawy.
Koszty transportu, w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu,
ponosi Wykonawca.
Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru nastąpi w formie
protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
§3
Data wykonania umowy

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez
zastrzeżeń, z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.
§4
Warunki zapłaty
1.

2.
3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot
Umowy cenę oferty sprzedaży:
a) Zadanie 1: …………..w ciągu 30 dni na konto …………………… zgodnie
z numerem konta ……………………………….
b) Zadanie 2: …………..w ciągu 30 dni na konto …………………… zgodnie
z numerem konta ……………………………….
Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy,
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.
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§5
Gwarancja, serwis
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dotrzymanie
parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego
sprzętu zgodnie z ofertą, tj. na okres ………….. miesięcy licząc od daty dostawy.
Zamawiający powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Wykonawcę o powstałych wadach i usterkach Przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni
roboczych od ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii nie później
niż w ciągu ………… godz. od powiadomienia o zaistniałej awarii.
Strony ustalają, że maksymalnym okresem naprawy jest ……..... dni roboczych, przy
czym w przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż dwa dni robocze okres
gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.
W przypadku konieczności wywozu sprzętu do naprawy koszty transportu opłaca
Wykonawca.
§6
Kary umowne

1.

2.

3.

4.

5.

W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na
żądanie Zamawiającego do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości
przedmiotu umowy netto za każdy tydzień opóźnienia liczonego od terminu wskazanego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia maksymalnego okresu naprawy (tj. okres …….. dni
roboczych), Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zapłacenia kary
umownej w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy tydzień
opóźnienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w ustalonym terminie
Zamawiający ma prawo usunąć usterki samodzielnie lub zlecić te prace innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim, ponownym wezwaniu
na piśmie z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,
za które odpowiada wyłącznie Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 5 % wynagrodzenia Umownego netto należnego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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6.

7.

Zamawiający może wyegzekwować naliczone kary umowne z wynagrodzenia
umownego przysługującego Wykonawcy, a Wykonawca na wyegzekwowanie wyraża
nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Wyegzekwowanie nastąpi na podstawie noty
księgowej doręczonej Wykonawcy wraz z wezwaniem do zapłaty w terminie 7 dni
liczonych od daty doręczenia, w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę
w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po tygodniu, w którym zapłata
miała być dokonana.
§7
Zachowanie poufności

1.

2.

3.

Zamawiający oświadcza, iż wszelkie informacje i dokumenty dotyczące realizacji prac
będących przedmiotem niniejszej Umowy, m.in. zakres prac, jak również treść niniejszej
Umowy, stanowią Tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania informacji stanowiących Tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego przez cały okres realizacji zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy oraz przez okres 5 lat po wykonaniu Umowy.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
a)
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Przedmiotu
zamówienia, a w szczególności danych finansowych i projektowych,
b)
niezwłocznego wydania na każdą prośbę Zamawiającego projektów, opracowań,
raportów oraz innych dokumentów wraz z ich kopiami otrzymanych od
Zamawiającego lub wykonanych w ramach Umowy lub na jego zlecenie, na wszelkich
nośnikach informacji.

§8
Zmiany do umowy
1.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadkach określonym we wzorze
umowy, w tym: siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ofertą, przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania
terrorystyczne, strajk powszechny, epidemię, pandemie, nowe akty prawne lub decyzje
właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych,
samorządowych , o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu
zamówienia.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian
będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez
konieczności sporządzania aneksu.
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§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.
6.
8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego oraz Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o każdej zmianie
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, wysłanie przez
którąkolwiek ze Stron korespondencji na adres drugiej Strony podany w komparycji,
uznaje się za doręczenie zgodne z Umową.
Koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………e-mail …………………..
2) ze strony Wykonawcy: …………….: ……………, e-mail: …………………..
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią jej załączniki:
a)
Załącznik nr 1 – Oferta nr…… z dnia …..
b)
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

5/5
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu
„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i
obronności państwa pk. SZAFIR”

