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ISTOTNE WARUNKI KONTRAKTOWE 

 

Dotyczy postępowania: 

Wykonanie, tj. dostawa wraz z pracami instalacyjnymi i wdrożeniowymi serwerowni z 

serwerami do baz danych SQL Server enterprise wraz ze specjalistycznymi narzędziami 

do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, środowiskiem do wirtualizacji danych i 

serwerem do backupu, UPS, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- 

Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i 

zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

TERMIN REALIZACJI 

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć przedmiot dostawy nie później niż 31.12.2017 r. 

oraz uruchomić przedmiot dostawy nie później niż 30.01.2018 r.  

 

PŁATNOŚCI 

Cena ofertowa będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek Sprzedającego zgodnie z 

Harmonogramem, przy poniższych założeniach: 

•    …… procent (….%) ceny kontraktowej, tj. kwota wynosząca ………………..  (słownie: 

……………………………………………....) będzie płatna przelewem jako zaliczka po upływie 

…………. (…..) dni od daty przedłożenia przez Sprzedającego kompletu następujących 

dokumentów:  

(1)  faktura zaliczkowa. 

(2) Bankowa/Ubezpieczeniowa Gwarancja Zwrotu Zaliczki na kwotę zaliczki 

wystawionej na rzecz Zamawiającego, której, wzór stanowi Załącznik nr … do 

Kontraktu. Gwarancja będzie ważna do dnia zapłaty faktury rozliczającej zaliczkę 

i zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty utraty jej ważności. 

• Pozostałe kwoty wyszczególnione w Harmonogramie będą  płatne przelewem po 

wykonaniu dostaw i usług określonych dla danego etapu wyszczególnionego  w 

Harmonogramie w terminie do  trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego kompletu następujących dokumentów: 
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(1) faktura,  

(2) odpowiedni protokół odbioru wykonanych dostaw/prac (zgodnie z etapem 

wyszczególnionym w Harmonogramie);  

(3) Bankową/Ubezpieczeniową* Gwarancję Dobrego Wykonania w okresie 

Gwarancji na kwotę równą 10% całkowitej ceny kontraktowej.  

 

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej  

w wysokości 0,5% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia  

w dostawie przedmiotu dostawy i dokumentacji technicznej. Opóźnienia w 

dostawie będą odnosić się do terminów wskazanych w Harmonogramie.  

2. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej  

w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny kontraktowej, jeżeli Zamawiający 

odstąpi od Kontraktu z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego. 

3. Sprzedający jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej  

w wysokości dziesięć procent (10%) ceny kontraktowej, jeżeli Sprzedający odstąpi 

od Kontraktu z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej  

w wysokości 0,2% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu wad przedmiotu dostawy ponad uzgodniony przez obie Strony termin 

naprawy z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy w ciągu tygodnia od 

zgłoszenia wady Strony nie uzgodnią terminu jej usunięcia, wiążący dla 

Sprzedającego będzie termin wyznaczony przez Zamawiającego. Sprzedający nie 

może bez zgody Zamawiającego przez zapłatę kary umownej zwolnić się z 

wcześniejszego obowiązku usunięcia wad/usterek przedmiotu dostawy. 

5. W przypadku nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych, Sprzedający zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne [określa Użytkownik/Kierownik 

Projektu].  

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej  

w wysokości 0,2% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia  

w montażu/uruchomieniu* przedmiotu Kontraktu. Opóźnienie odnosić się będzie 

do terminu określonego Harmonogramie. 
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7. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie. 

8. Zamawiający ma prawo według swojego uznania do potrącania wszelkich należnych 

mu kar lub odszkodowań  w ramach niniejszego Kontraktu z kwot podanych na 

fakturze lub do wystawienia not debetowych. 

 

GWARANCJE 

1. Sprzedający oświadcza i gwarantuje: 

a. zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z warunkami 

Kontraktu i załączoną specyfikacją techniczną, polskimi przepisami i normami 

oraz wymaganiami Urzędów Dozoru, jeżeli będą mieć zastosowanie, oraz 

dobrą praktyką inżynierską, 

b. zastosowanie takich rozwiązań technicznych w projekcie przedmiotu 

dostawy, które będą spełniać wymagania współczesnej techniki, ergonomii i 

ochrony środowiska oraz zapewnią bezpieczną eksploatację potwierdzoną 

deklaracją zgodności lub certyfikatem na znak bezpieczeństwa, 

c. właściwe funkcjonowanie i sprawność przedmiotu dostawy, zastosowanie 

materiałów bez wad, kontrolę jakości wykonawstwa, właściwe rozwiązania 

pod względem obsługi, funkcjonalności i właściwą technologię wykonania, 

d. osiągnięcie przez przedmiot dostawy parametrów technicznych podanych w 

Załączniku Technicznym, 

e. oraz że przedmiot dostawy jest nowy i wolny od wszelkich wad projektowych, 

technicznych, materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych, jakościowych  

i prawnych. 

2. Sprzedający na swój koszt dokona wszelkich prac i dostaw, niezbędnych do 

osiągnięcia stanu wynikającego z udzielonych gwarancji ogólnych. 

3. Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji, zgodnie z SIWZ cz. II oraz pkt. 34 

Uzupełnienia nr 2 z dnia 09.08.2017 r. Data przekazania przedmiotu dostawy do 

eksploatacji będzie określona przez dzień, w którym nastąpiło pomyślne zakończenie 

rozruchu lub próby gwarancyjnej, jeżeli miała zastosowanie potwierdzone 

stosownym protokołem podpisanym bez zastrzeżeń Zamawiającego.  
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4. Jeżeli w ciągu okresu gwarancji zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady lub usterki  

w przedmiocie dostawy, Sprzedający usunie je jak najwcześniej, na własny koszt, 

poprzez naprawę lub wymianę. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od zgłoszenia wady 

Strony nie uzgodnią terminu jej usunięcia wiążący dla Sprzedającego będzie termin 

wyznaczony przez Zamawiającego, przy czym termin ten będzie rozsądny i 

uzasadniony technicznie. Usuniecie wady zostanie każdorazowo potwierdzone 

protokolarnie przez obie Strony. W każdym wypadku Sprzedający ma obowiązek 

wybrać najszybszy sposób usunięcia takich wad czy braków i wywiązać się z 

nałożonych na niego tym Artykułem zobowiązań niezwłocznie. Jeżeli Zamawiający 

uzna, że czas usunięcia usterki/wady będzie nieuzasadniony charakterem wady, 

Zamawiający ma prawo przystąpić lub zlecić podmiotowi trzeciemu wykonanie 

niezbędnych napraw w całości na odpowiedzialność i koszt Sprzedającego, bez 

uszczerbku dla praw Zamawiającego z tytułu zobowiązań gwarancyjnych 

Sprzedającego, jednakże pod warunkiem, że Sprzedający zostanie wcześniej o tym 

powiadomiony przez Zamawiającego i nie zobowiąże się do wykonania naprawy w 

krótszym terminie.   

5. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 DNI od 

powiadomienia do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonej 

wady/usterki. Wymóg niezwłocznej reakcji w terminie nie później niż 3 dni dotyczy 

wszystkich elementów, dla których sposób reakcji nie został określony w SIWZ cz. II. 

Nadrzędne sposoby reakcji dot. poszczególnych elementów został określony w SIWZ 

cz. II i są one obowiązujące przed zapisem odnoszącym się do czasu reakcji nie później 

niż 3 dni. W przypadku braku reakcji ze strony Sprzedającego na zawiadomienie  

o zaistniałej wadzie/usterce w powyższym terminie, Zamawiający usunie je we 

własnym zakresie na koszt Sprzedającego bez uszczerbku dla praw Zamawiającego z 

tytułu zobowiązań gwarancyjnych Sprzedającego. 

 

6. W czasie trwania okresu gwarancji Sprzedający zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego do przysłania swojego eksperta (ekspertów) w celu usunięcia 

wad/usterek objętych udzielonymi gwarancjami. 
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7. Jeżeli usunięcie wad okaże się niemożliwe lub są one istotne, a Sprzedający 

dokonywał już raz ich usunięcia, Sprzedający obowiązany jest do wymiany 

przedmiotu dostawy lub jego wadliwej części na wolny od wad. Okres gwarancji na 

elementy naprawione lub wymienione biegnie od nowa. 

8. Wszelkie koszty związane z wysłaniem personelu Sprzedającego (np. koszty dojazdu, 

zakwaterowanie, ubezpieczenie, koszty utrzymania), jak również wszelkie koszty: 

sprzętu, pracy, materiałów niezbędnych do naprawy lub wymiany będą w całości 

obciążać Sprzedającego. 

9.  Z okresu gwarancyjnego określonego w Artykule 6.3 wyłączone będą części zamienne 

i/lub szybko zużywające się, które z powodu swoich własności mogą ulec wcześniej 

normalnemu zużyciu lub będą wymagać wymiany po okresie pracy określonym przez 

Sprzedającego, jeżeli Sprzedający wyspecyfikuje je w dostarczonej dokumentacji 

eksploatacyjnej.  

10. Zamawiający ma prawo w ciągu czterech (4) tygodni od daty wygaśnięcia okresu 

gwarancyjnego do składania reklamacji za wady, które zaistniały podczas okresu 

gwarancyjnego. 

11. W celu zabezpieczenia zobowiązań gwarancyjnych niniejszym określonych oraz 

roszczeń wynikających z naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 

Sprzedający ustanowi na rzecz i według uznania Zamawiającego Bankową/ 

Ubezpieczeniową* Gwarancję Dobrego Wykonania na wartość równoważną 10 

procent ceny kontraktowej. Okres ważności zabezpieczenia będzie pokrywał się  

z okresem gwarancyjnym plus cztery (4) pełne tygodnie. Oryginał zabezpieczenia 

będzie przesłany do Zamawiającego wraz z fakturą za dostarczony przedmiot 

dostawy.  

W przypadku przedłużenia okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu 

gwarancji  

z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Sprzedający przedłuża okres 

obowiązywania zabezpieczenia lub ustanawia dodatkowe zabezpieczenie 

obejmujące okres odpowiadający przedłużonemu okresowi. 
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12. Niezależnie od uprawnień wynikających z paragrafów 1 do 11 powyżej, Zamawiający 

może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi. 

 


