Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy
(Wzór)
UMOWA nr ……….
zawarta w dniu …………. 2019 roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-12-99-326,
reprezentowanym przez: Panią Katarzynę Jerzak – Dyrektora Sądu
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………….
………………………………………………………., NIP: ………………….….., REGON: …….…………….,
reprezentowanym przez: ………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
W wyniku wyboru Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego
i zaproszenia do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonym bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.) zawarto umowę, o następującej treści:

1.

§1
Na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, (zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy) dokument potwierdzający zakup usługi utrzymania
oprogramowania przedłużenie ważności umów serwisowych dla następującego oprogramowania, na
które licencje posiada Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim:
 Eset Endpoint Encryption (licencja bezterminowa 50 szt.) - wznowienie serwisu na 12 miesięcy.
 Axence nVision 10, moduł Network dla nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory,
Users, HelpDesk, DataGuard umożliwiające zarządzanie 220 stacjami roboczymi – wznowienie
serwisu na 12 miesięcy.
Wykonawca dostarczy dokument do siedziby Zamawiającego w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, na
własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od podpisania umowy
§2
1. Zamawiający wyznacza do kontaktu w sprawie realizacji umowy:................................………………,
tel. ……………….., e-mail: …………………………………….
2. Wykonawca wyznacza do kontaktu w sprawie realizacji umowy: .....................................………………,
tel. ……………….., e-mail: ………………………..…………...
§3
1. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu dokumentu przez Wykonawcę zostanie przeprowadzony
przez Strony jego odbiór wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone, że dokument jest niezgodny z zakresem Umowy,
to Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na przedłożenie prawidłowego dokumentu.
3. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie przedłoży
prawidłowego dokumentu, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy.
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§4
Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
……………………… złotych brutto (słownie: ……………………………………………………złotych
brutto ).
Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje wszelkie podatki i inne należności publicznoprawne oraz wszystkie
inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy.
Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegało waloryzacji.
Po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentu [ co zostanie potwierdzone protokołem, o którym mowa w §
3 ust. 1] , Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Fakturę należy wystawić na: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NIP: 822-12-99-326.
§5
Jeśli Wykonawca opóźni się z wykonaniem świadczeń określonych umową Umowy , o co najmniej 14 dni
w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 1 ust. 2 Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności o których mowa
w ust. 2.
§6
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę
z wykonaniem Umowy, w stosunku do terminu, określonego w § 1 ust. 2, w wysokości 1 % wynagrodzenia
objętego Umową, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia objętego Umową.
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy karą
umowną, określoną w ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na
podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary
umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu
Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Postanowienia końcowe
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Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może
nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami
uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

(Zamawiający)

(Wykonawca)
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