Umowa Nr 22/EU/2017/BACKUP HARDWARE

zawarta w dniu …….. r. w Gdańsku, pomiędzy:

DCT Gdańsk Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601
Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031077, posiadającą kapitał
zakładowy w wysokości 67.000.000,00 PLN oraz posiadającą NIP 204-000-01-83, REGON
192967316, reprezentowaną przez:
Cameron Thorpe – Prezesa Zarządu
Adama Żołnowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
a
………………………
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:
……………………
……………………..

Przedmiot Umowy
§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu ……………… zwane
dalej „urządzeniami” lub „towarem” zgodne ze szczegółowym opisem zawartym w
Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy oraz w ofercie Wykonawcy złożonej w
postępowaniu przetargowym.

2.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za urządzenia łączną cenę netto w
wysokości ……………….. zł (słownie: …………………) plus podatek od towarów i
usług VAT w wysokości 23%, co stanowi łączną kwotę brutto w wysokości
…………….. zł (słownie: …………………….).
3. Ceny jednostkowe netto towaru, zawarte są w ofercie Wykonawcy złożonej w
postępowaniu przetargowym.

Terminy dostaw
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 7 tygodni od daty podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, na co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym
terminem dostawy, skutecznie powiadomić o dostawie Zamawiającego pod nr tel. (058)
737 90 65 oraz e-mail: tenders-it@dctgdansk.com.

Warunki dostawy
§3
1. Miejsce dostawy: DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia kompletne, zgodne z
opisem zawartym w Załączniku nr 1 i ofertą oraz gotowe do pracy.
3. Zamawiający nabywa urządzenia w chwili ich odbioru w miejscu dostawy.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w przypadku stwierdzenia wad towaru
lub braków ilościowych dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego
informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach, zmianach lub opóźnieniach
dostawy pod numerem telefonu: (058) 737 90 65 oraz e-mail: tenders-it@dctgdansk.com.

Odbiory
§4
1. Odbiór zostanie potwierdzony końcowym Protokołem Odbioru.

Warunki płatności
§5
1. Płatność za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy zrealizowana będzie
w następujący sposób:
a)

80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT doręczonej Zamawiającemu w terminie
7 dni od podpisania umowy wraz z nieodwołalną i bezwarunkową oraz płatną na
pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancją bankową bądź ubezpieczeniową
wystawioną na kwotę równą 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2;

b) 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy po dokonaniu odbioru
końcowego na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT
oraz Protokołu Odbioru Końcowego, będącego Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
podpisanego bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, o którym mowa w:
a)

§ 5 ust. 1 lit. a) w terminie 30 dni od momentu doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z nieodwołalną i bezwarunkową oraz
płatną
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ubezpieczeniową wystawioną na kwotę równą 80% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2; Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność wynagrodzenia do momentu
dostarczenia mu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pełną wymaganą
kwotę;
b) § 5 ust. 1 lit. b) w terminie 30 dni od momentu doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisaną kopią Protokołu Odbioru
Końcowego.
3. Cena jednostkowa towaru brutto uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi
ponieść w celu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności koszty transportu do
miejsca dostawy, koszty wydania towaru, koszty wszelkich przeglądów technicznych w
okresie gwarancji jakości, koszty uzyskania wymaganych Umową dokumentów, koszty
instruktażu pracowników. Cena nie może ulec zmianie.
4. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będą dokonywane
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

Gwarancja jakości
§6
1. Wykonawca udziela ………. gwarancji jakości na urządzenia.
2. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie możliwe wady i uszkodzenia urządzeń (z
wyjątkiem uszkodzeń zawinionych przez Zamawiającego).
3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy w
miejscu dostawy.
4. Zgłoszone przez Zamawiającego przy odbiorze lub w okresie gwarancji wady towaru lub
braki ilościowe, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć, nie później jednak,
niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą

pisemnie inny technicznie uzasadniony termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia
wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Kary umowne
§7
1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i
wysokości:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie urządzeń, w stosunku do terminu określonego w
§ 2 ust. 1, do określonego miejsca dostawy – w wysokości 0,5% ceny brutto urządzeń
będących przedmiotem dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad urządzenia/eń, w wysokości 0,5% ceny
brutto urządzenia/eń, którego/ych dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 2% kwoty brutto, o której mowa w
§ 1 ust. 2 Umowy.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odstąpienie od Umowy
§8
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności, gdy:
1) otwarto likwidację działalności Wykonawcy,
2) Wykonawca nie dostarczy towaru lub dostarczy towar z opóźnieniem, bądź dostarczy
towar bez wymaganych Umową dokumentów,
3) Wykonawca opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego braków
ilościowych lub wad towarów stwierdzonych w trakcie odbioru,
4) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy nie dostarczył Zamawiającemu
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a).

2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Postanowienia końcowe
§9
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z 23.4.1964
r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

2.

Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
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dla każdej ze Stron.
4.

Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część.
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