Załącznik nr 3 – wzór umowy
UMOWA nr 4/2.2.1/2019

Zawarta w dniu …...2019 roku w Gdańsku pomiędzy:
Artnet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 100, kod pocztowy: 80557,

posiadającą

NIP:

583-20-50-407

oraz

REGON:

191210077,

zwaną

dalej

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Piotra Buciora – Prezesa Zarządu
a
…………………

z

siedzibą

w

……………

przy

ul. ……………..,

kod

pocztowy:

…………………., posiadającą NIP: ……………… oraz REGON: ……………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………….
w wyniku przeprowadzonego zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

§1.
1.

Umowa realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum
danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni”.
§2.

1. Wykonawca zrealizuje dostawę jednostki mocy (1 jednostka mocy 40 kVA) do UPS
Benning Enertronic Modular 200 kVA wraz z montażem.
2. Adres dostawy: ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, 1 piętro.
3. Realizacja dostawy wraz z wykonaniem wszelkich prac związanych z montażem będzie
potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór załączono do umowy.

§3.
1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
……………….. zł brutto (słownie: ………………………) wraz z należnym podatkiem
VAT.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy.
§4.
Termin realizacji Umowy wynosi … tygodni od daty podpisania Umowy.
§5.

1.

Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy Zamawiający zapłaci przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

2.

Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, nastąpi po dostarczeniu i
uruchomieniu, na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni.
§6.

1.

Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie jednostki mocy.
Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.

2. Wadami

objętymi

wymaganiami

gwarancją

określonymi

w

są

niezgodne

Umowie

z

dokumentacją

nieprawidłowe

producenta

działania

oraz

dostarczonego

urządzenia, powodujące niemożność korzystania z niego lub utrudnienia w korzystaniu
zgodnie z przeznaczeniem. Usunięcie wady polega na przywróceniu pełnej sprawności
lub na wymianie urządzenia lub jego elementu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego. Czas reakcji na
awarię: maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uznaje się
wysłanie maila na adres mailowy podany do kontaktu z Wykonawcą lub kontakt
telefoniczny na wskazany przez Wykonawcę numer kontaktowy. Wykonawca potwierdzi
mailowo lub telefonicznie przyjęcie zgłoszenia. Czas usunięcia awarii krytycznej (gdy
jednostka nie działa): maksymalnie 7 dni od momentu zgłoszenia.
4. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu.

5. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 10 dni roboczych,
od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający bez uprzedniego wezwania będzie miał
prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu
na ryzyko i koszt Wykonawcy.
6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia
i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców
i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były jego własne działania.

7.

Koordynatorami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą:
ze strony Zamawiającego:
Piotr Bucior - tel.: 501 385 408, e-mail: piotr@artnet.pl.
ze strony Wykonawcy:
………………… - tel.: ……………………………., e-mail: …………………….
§7.
Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób naruszy
postanowienia Umowy.
§8.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9.

1.

Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa
polskiego.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
do umowy nr 4/2.2.1/2019
z dnia …...2019.
Dostawy i montażu jednostki mocy (1 jednostka mocy 40 kVA) do UPS Benning Enertronic
Modular 200 kVA
Zleceniodawca:
Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Miejsce wykonania prac:
Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk

W dniu …………..2019 r., na podstawie Umowy nr 4/2.2.1/2019 z dnia ……….2019 r.,
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór dostawy i montażu
jednostki klimatyzacji:

Model jednostki mocy

Uwagi

……………………………

……………..

Komisja w składzie:
1.

Przedstawiciel Zleceniodawcy: Piotr Bucior

2.

Przedstawiciel Wykonawcy: ………………….

stwierdziła, że zakres zleconych prac został wykonany zgodnie z umową. Niniejszy protokół
upoważnia do wystawienia faktury.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Uwagi: …………………….

W imieniu Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego/Odbiorcy

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

/pieczątka firmowa, data podpis/

/pieczątka firmowa, data podpis/

