Załącznik nr 5
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

UMOWA Nr ……../2018
W dniu ……………………….. r. w Hajnówce, pomiędzy
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego w osobach
Mirosław Romaniuk - Starosta Hajnowski,
Jadwiga Dąbrowska - Wicestarosta
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

Powiatem Hajnowskim,

a firmą:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1.
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa
o następującej treści:
1.

§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Zakup i dostawa komputera do pracy biurowej
Minimalne parametry
Komputer:

Procesor
9MB Cache, 2.80 / 4.0GHz
Liczba rdzeni procesora
6-rdzeniowy, 6-wątkowy
Pamięć RAM
minimum 8 GB
Technologia pamięci RAM
DDR4 DIMM
Taktowanie pamięci RAM
mini 2400 MHz
Możliwość rozbudowy RAM
Tak
Technologia dysku
HDD SSD
Pojemność dysku
min. 256 GB
Liczba dysków
min. 1 dysk
Pamięć karty graficznej
Współdzielona
Interfejsy
PCI Express, SATA III, USB 3.0
Liczba portów USB
4
Liczba USB na przednim panelu 2x USB 3.0
Wyjścia/wejścia obrazu
HDMI / VGA

Platforma szyfrująca TPM
Komunikacja
Standard łączności
System operacyjny
Typ zasilacza
Przedział mocy
Napięcie zasilania / zasilacza
Zawartość zestawu

Tak
LAN (RJ-45)
LAN 10/100/1000 Mbps
Windows 10 Pro
Wbudowany
min. 300 W
230 V
Kabel zasilający, Klawiatura, Mysz

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć urządzenia w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, dokonać instalacji, uruchomienia i przetestowania
urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 1 w terminie do
……………………r
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się przekazanie przedmiotu zamówienia i odebranie przez
Zamawiającego.
§3
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi …………………netto +
VAT 23% (tj. ……….. zł) czyli łącznie brutto ……………… zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..).
2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.
§4
1.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy, w ciągu do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
2.
Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:
NABYWCA:
Powiat Hajnowski
ul. A Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 6030017563

ODBIORCA:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. A Zina 1
17-200 Hajnówka
NIP: 5431825742

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
§5
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy
dzień zwłoki w usunięciu wad,
c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, nie
wykonania w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia
należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 3%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością
Zamawiającego.
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od
daty odbioru przedmiotu zamówienia.
Możliwe jest dochodzenie przez
przewyższających kary umowne.

§7
strony na

zasadach

ogólnych

odszkodowań

§8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują
się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
§ 11
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.
§ 12
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

