
UMOWA  nr ĘppjęĘ4ę

W  dniu   r.,  pomiędzy  Karpackirn  Oddziałem
in'ńenia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą  w  Nowym  Sączu,
Podhalańskich  5, 33-300  Nowy  Sącz,  reprezentowanym  przez:

Straży  Granicznej

ul.  I Pułku  Strzelców

przy  kontrasygnacie

zwanym  dalej  w treści  umowy  "Zamawiającym"

a

reprezentowanym  przez:

zwanym  dalej  w treści  umowy  "Wykonawcą"

łączrńe  zwanyrni,,Stronami",

została  zawarta  iunowa  o następującej  treści:
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PRZEDMIOT  UMOWY

1. Przedmiotem  rńniejszej  umowy  jest  dostawa  wyposażerńa  informatycznego  dla  Karpackiego
Oddziału  Straży  Granicznej  obejmująca:

- część  l-  urządzenie  drukujące  typu  ploter

- część  2 -  wyposażenie  kancelańi

2. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  zgodrńe  ze szczegółowym  opisem  przedmiotu  zamówienia
stanowiącym  załącznik  nr l do rńnie3szej umowy  oraz ofertą  Wykonawcy  stanowiącą  załącznik  nr 2
do niniejszej  umowy.

Ę2

TERMINY  WYKONANIA  UMOWY
Termin  realizacji  umowy:  w zakresie  części  1 do dnia  16  października  2020r.

w  zakresie  części2  do dnia  02 października  2020r.
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OSOBY  UPOWAŻNIONE  DO  KONT  AKTÓW

1. Osoby  upoważrńone  do kontaktów  w sprawie  realizacji  umowy:
-  po stronie  Zamawiającego:

tel.  e - mail:
po strorńe  Wykonawcy:

e - mail:

2. W  trakcie  realizacji  umowy  osoby  wskazane  w ust. I mogą  zostać  zastąpione  przez  iruie  osoby,
o czym  strony  poinformują  się niezwłocznie  w formie  pisemnej.  Powiadomienie  o powyższych
zmianach  rńe  stanowi  zmiany  umowy  wymagającej  sporządzenia  aneksu.
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0 B0WI4ZKI  STRON

1 . W  ramach  wykonywania  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  w szczególności:

1)  dostarczyć  przedrniot  umowy  nowy,  nieużywany,  bez  wad  i  uszkodzeń  zgodnie

z wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w załączniku  nr  l.

2) wnieść  urządzerńa  do wskazanych  pornieszczeń,  zamontować  urządzenia  wymagające  montażu.

3) dostarczyć  stosowną  dokumentacje  techniczną;  deklarację  CE,  wymagane  atesty,  certyfikaty,

instrukcje  w języku  polskim,  jeśli  dla  danych  wyrobów  jest  to wymagane.

2. W  ramach  wykonywania  przedrniotu  umowy,  Zamawiający  zobowiązuje  się  w szczególności  do:

1)  współpracy  z Wykonawcą  przy  wykonywaniu  umowy,  w tym  przekazywania  w  odpowiednim

czasie  posiadanych  informacji  niezbędnych  do należytego  wykonania  przedmiotu  umowy,

2) zapłaty  wynagrodzenia  na rzecz  Wykonawcy  zgodnie  z e) 6.
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WYKONANIF,  PRZEDMIOTU  UMOWY  I  ODBIÓR

1. Dostawa  wraz  z rozładunkiem  i montażem  realizowana  będzie  na koszt  Wykonawcy,  po uprzednim

poinformowaniu  Zamawiającego  z wyprzedzerńem  min.  2 dni.  Dostawa  może  być  realizowana  od

poniedziałku  do piątku  w godz.  7:30  - 14:30.  Dostawa  obejmuje  również  wniesienie  przedrniohi

umowy  do pomieszczeń  wskazanych  przez  Zamawiającego  znajdujących  się  na parterze.

2. Przystąpienie  przez  Zamawiającego  do odbioru  winno  nastąpić  rńe później  niż  w ciągu  2 dni

roboczych  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do odbioru  przedmiotu  umowy.

3. W przypadku  stwierdzenia,  że dostarczony  przerlmiot  umowy  jest  iezgodny  zwymaganiami

Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1, Zamawiający odmówi 5ego odbioru. Strony

uzgodrńą  nowy  termin  dostarczenia  części  lub  całości  przedmiotu  umowy  nowego,  wolnego  od  wad.

Wprzypadkuuzgodrńerńaterminudłuższegoniżterminokreś1onywĄ2ust.
 1,Zamawiającynaliczy

kary umowne określone w F3 8 ust. l pkt I.

4. Odbiór  przedtniotu  umowy  zostanie  dokonany  komisyjnie  z udziałem  upoważnionych

przedstawicieli  Wykonawcy  i Zamawiającego,  którzy  podpiszą  protokół  odbioru.

5. Waem  podpisania  protokołu  odbioru  przez  Zamawiającego  jest  dostarczenie  całości  przedmiotu

umowy  bez  zastrzeżeń.

6. Podpisany  przez  Strony  protokół  odbioru  będzie  podstawą  wystawierńa  przez  Wykonawcę  faktuiy

VAT  za wykonanie  umowy.
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WYNAGRODZENIE

1. Łączne  wynagrodzerńe  brutto  za wykonarńe  przedmiotu  umowy  ustalone  na podstawie  oferty

Wykonawcy,  wyniesie   zł (słownie:  ), w tym  za:

2. Zapłata  za zrealizowanie  przedrniotu  umowy  nastąpi  przelewem  na rachunek  bankowy  Wykonawcy

wskazany  na  fakturze.

3. Należne  Wykonawcy  wynagrodzenie  Zamawiający  będzie  regulował  w terminie  21 dni  od dnia

otrzymania  od  Wykonawcy  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  z wykorzystarńem  mechanizmu

podzielnej  płatności  (dalej  róvvnież  MPP).

4. Za  termin  płatności  uznaje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.

5. W  przypadku  gdy  podany  na fakturze  rachunek  bankowy  nie  spełnia  warunków  MPP,  opómenie  w

dokonaniu  płatności  nie  stanowi  dla  Wykonawcy  podstawy  do  żądania  od Zamawiającego



jakichkolwiek  odsetek/odszkodowań  lub  innych  roszczeń  z tytułu  dokonania  nieterminowej  płatności.
6. Koszty  manipulacyjne  związane  z błędrńe  podanym  numerem  rachunku  bankowego  ponosi

Wykonawca.

7. Fakturę  należy  wystawić  na:

Karpacłci  Oddział  SG,

ul.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5,
33-300  Nowy  Sącz

NIP  734-353-96-76
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GWAJłANCJA  JAKOSCI  ORAZ  RĘKOJMI  ZA  WADY
1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  oraz  rękojmi  za wady  na dostarczone

urządzenie,  będące  przedmiotem  nirńejszej  umowy  na okres  rniesięcy,  od
dnia  następnego  po podpisaniu  przez  strony  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru.

2. Strony  ustalają,  że zgłoszerńa  reklamacyjne  będą  przekazywane  przy  pomocy  poczty  elektrorńcznej
na  adres

3. W  okresie  gwarancji  jakości  oraz  rękojrni  za wady  Wykonawca  zobowiązuje  się  do:
1)  usurńęcia  wad  lub wymiany  przedmiotu  umowy  na  nowe,  wolne  od wad w  terminie

14  dni  od dnia  otrzymania  zgłoszenia  reklamacyjnego,

2) ponoszenia  wszelkich  kosztów  związanych  z reklamacjami.

3) wykonania  w zakresie  części  I przeglądu  urządzenia  (czyszczerńa,  smarowania)  oraz  aktualizacji.
4. 0  wystąpieniu  wady  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiający  zawiadarnia  Wykonawcę

bezpośrednio  lub za pośrednictwem  reprezentującej  go jednostki,  która  użytkuje  dostarczone
w ramach  rńrńejszej  umowy  wyroby  objęte  gwarancją,  rńezwłocznie  po ujawrńeniu  wad,  w celu
realizacji  przysługujących  uprawnień  z tytułu  gwarancji  jakości  oraz  rękojmi  za wady.

5. W  przypadlai  wyrniany  uszkodzonego  dysku  twardego  w trakcie  trwania  okresu  gwarancyjnego,
wymierńane  dyski  będą  stanowić  własność  Straży  Graicznej  i  pozostaną
w  jej  posiadarńu.
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KARY  '[TMOWNE  I  ROSZCZENIA  ODSZKODOWAWCZE

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną:

1)  za nieterminowe  wykonanie  przedrniotu  umowy  w wysokości  O,5 % łącznego  wynagrodzenia
brutto określonego w F:3 6 ust. I za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę  w usunięcia  wad  lub  wyrniany  urządzeń  na  nowe,  wolne  od  wad  w wysokości  O,5 %
wartości  brutto  reklamowanych  urządzeń  za każdy  dzień  zwłoki.

3) za odstąpienie  od  umowy  z przyczyn  leżących  po strorńe  Wykonawcy  w  wysokości  10%  łącznego
wynagrodzeia  brutto określonego w % 6 ust. 1.

2. Roszczenia  o zapłatę  kar  umownych  z tytułu  zwłoki,  ustalanych  za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,
stają  się  wymagalne:

- za pierwszy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  w tym  drńu,

-  za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  odpowiedrńo  w  każdym  z tych  dni.

3. Wykonawca  oświadcza,  że wyraża  zgodę  na potrącerńe  w rozurnieniu  art. 498 i 499  Kodeksu
cywilnego  przez  Zamawiającego  powstałych  wierzytelności  w tym  z tytułu  kar umownych,
zjakiejkolwiek  należności  Wykonawcy.  Jednocześnie  Wykonawca  oświadcza,  że  powyższe



oświadczenie  nie zostało  złożone  pod  wpływem  błędu,  ani nie  jest  obarczone  jakąkolwiek  wadą

oświadczenia  woli  skutkującą  jego  rńeważnością.

4. Zamawiający  oświadcza,  że w przypadku  zaistnienia  sytuacji,  o których  mowa  w ust. 3 wystawi

Wykonawcy  notę  w terminie  21 dni od dnia dokonania  potrącerńa  zawierającą  szczegółowe

naliczenie  wierzytelności  w tym  z tytułu  kar  umownych.

5. W przypadku  rńe dokonania  potrącenia,  o którym  mowa  w ust. 3, Wykonawca  dokona  zapłaty

powstałych  wierzytelności  w terminie  do  7 dni od drńa  otrzymania  od Zamawiającego  noty

obciąźeniowej.

6. Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na zasadach  ogólnych.
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ODSTĄPIENIE  OD  UMOWYi  ROZWIĄZANIE  UMOWY

1. W razie wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że wykonanie  urnowy  nie leży

w interesie  publicznym,  czego nie można  było  przewidńeć  w chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający

może odstąpić  od urnowy  w terminie  30 dni od dnia powzięcia  wiadomości  o powyższych

okolicznościach.  W takirn  przypadku  Wykonawca  może żądać wynagrodzenia  należnego  z tytułu

wykonania  części  umowy.

2. Jeżeli  łączna  wysokość  kar  umownych  z tytułu  realizacji  niniejszej  umowy  naliczonych  przez

Zamawiającego  przekroczy lO% wartości brutto umowy określonej w 66 ust. 1, Zamawiający  ma

prawo  od umowy  odstąpić.

3. W  przypadku  postawienia  firmy  Wykonawcy  w stan  likwidacji,  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od

umowy.

4. W przypadku  niemożności  wykonania  przedmiotu  umowy  z powodu  siły  wyższej  Stronom

przysługu3e  prawo do odstąpienia  od umowy.
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SIŁA  WYŻSZA  ORAZ  COVm-19

1. Strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za niewykonarńe  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  będące

bezpośredrńm  następstwem  okoliczności,  które  stanowią  skutek  działania  siły  wyższej.

2. Siła  wyższa  stanowi  zdarzerńe  nagłe,  rńeprzewidziane  i niezaleźnie  od woli  Stron,  ldórego  skutki  są

niemożliwe  do zapobieżenia,  uniemożliwiające  wykonanie  umowy  w całości  lub  części,  na stale  lub

na pewien  czas, któremu  rńe można  zapobiec,  ani przeciwdziałać  przy  zachowaniu  należytej

starannoŚci.

3. W przypadku wystąpienia siły vvyższcj Strona dotla'iięta 5e') działaniem, niezwłocznie  poinformuje

pisemnie  drugą  stronę  o jej  zaistnieniu  oraz  dołączy  dowody  na poparcie  zaistnienia  siły  wyższej.  W

takiej  sytuacji  Strony  niezwłocznie  uzgodnią  tryb  dalszego  postępowania.

4. Za siłę  wyższą  nie  uznaje  się braku  środków  u Wykonawcy,  niedotrzymania  zobowiązań  przez  jego

kontrahentów  oraz brak  zezwoleń  niezbędnych  Wykonawcy  dla wykonania  umowy,  wydawanych

przez  dowolną  władzę  publiczną.

5. Strony  umowy  niezwłocznie,  wzajemnie  informują  się  o wpływie  okoliczności  związanych

z wystąpieniem  COVID-19  na należyte  wykonarńe  tej umowy,  o ile  taki  wpływ  wystąpił  lub może

wystąpiĆ.
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OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

Zamawiający  potwierdza,  że działając  jako  administrator  danych  osobowych,  jest  uprawniony  do
przetwarzania  oraz  udostępnienia  Wykonawcy  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania  niniejszej  umowy  i realizacji  prawnie  usprawiedliwionych  celów  realizowanych  przez
Strony,  a Wykonawca  potwierdza,  że w wyniku  udostepnienia  ww.  danych  osobowych  staje  się  ich
administratorem  i jest  zobowiązany  do ich  przetwarzania  zgodnie  z obowiązującymi  przepisarni  prawa,
w tym  w szczególności  z przepisarni  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679
z dnia  27 kwietrńa  2016  r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych
osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyreldywy  95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o ocbronie  danych)  oraz  przepisan'ń  ustawy  z dnia  10  maja  2018  r. o ocbronie
danych  osobowych  (Dz.  U.  2019  poz.  1781).
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POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Zrniany  nirńejszej  umowy  mogą  nastąpić  w formie  aneksu.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  maja  zastosowarńe  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,
oraz  ustawy  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych.

3. Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na tle  wykonania  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  Powszechny
właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.

4. Załączniki  wymienione  w niniejszej  umowie,  stanowią  jej  integralną  część.
5. Umowę  sporządzono  w  2 jednobrzrniących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zamawiającego  i jeden  dla

Wykonawcy.

Załączniki  do umowy:

Załącznik  nr  1-  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,

Załącznik  m  2 - oferta  Wykonawcy,

Załącznik  m  3 -  protokół  odbioru

ZAMAWIAJ  ĄCY
WYKONAWCA



"ZATWIERDZAM"

Zaklcznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ  ODBIORU

W  dniu  ..................  do  KaOSG  w  Nowym  Sączu  firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. wg  poniŻszeg,o  spisu.

dostarczyła

LI). Nazwa
iCena jednostkowa

brutto  (PLN)
I Ilość sztuk

I Razem cena brutto I
1 I

I I
Zamawiający:  Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej  imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z

siedzibą  w  Nowym  Sączu

Adres  dostawy:  Karpacki  Oddział  Straźy  Granicznej  imienia  I Pułku  Strzełców  Podhalańskich

zsiedzibą  w Nowym  Sączu

Wykonawca:

Adres  wykonawcy:

Podstawa  odbioiu:  umowa  nr: z dnia:

Przyjmujący  przedmiot  zamówienia  przedstawiciel  Zamawiającego:

2.

Kornisja  po zapoznaniu  się  z dokumentacją  oraz ze stanem  faktycznym  przedrniotu  zamówienia

postanowiła przy3ąć, nie przyjąć'  wykonany przedrniot zamówienia od Wykonawcy.

Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  nw.  dokurnenty:

1.  ..................................................................

2. ..................................................................

Wrńoski  komisji:

Podpisy  komisji:

Przedstawiciele  Zamawiającego:

l.  ..............................

2.  ....................

') -  rńepotrzebne  skreślić

Przedstawiciele  Wykonawcy:

1. ...............................


