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UMOWA
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU,,UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
DLA NlEKTÓRYCH SEKToRÓW lNFRASTRUKTURALNYcH oRAz DZIAŁALNoścl PRosUMENcKlEJ-

Zawarta w dniu roku w Gliwicach między:

Regionalną lzbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, kod. poczt. 4Ą-1oo, ul.
Zwycięstwa 36, posiadającą numer NlP 631-00-24-966, REGON oo35o5344, zarejestrowaną pod
n u me rem K RS 0000047 024, r epr ezentowa ną przez:

Wiktora Pawlika - Prezesa lzby

Jerzego Cieślara - Wiceprezesa lzby,

zwa ną dalej,,Za mawiającym" l u b,,Stroną",
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posiadającą
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zwaną w dalszej części ,,Wykonawcą" lub ,,Stroną".

Strony niniejszej Umowy postanawiają, co następuje:

51
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu do laboratorium rozliczania mediów dla
realizacji projektu ,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów
infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej", w ramach Programu operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałania 5.1 Wspieranie powiqzań kooperacyjnych
o znoczeniu ponodregionalnym, współfinansowonego przez lJnię Europejskq z Europejskiego
F u nd uszu Rozwoj u Regiona I nego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt do laboratorium rozliczania
mediów zwany w dalszej części Umowy ,,lJrządzeniami", których szczegółowa ilość oraz
specyfikacja określona została wZałączniku nr 1do niniejszej Umowy.

52
L. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń do dnia 25.O2.2015 roku, do miejsca na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazane8o przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą r{
elektroniczną (e-mail) W trakcie realizacji Umowy nie później niż na 3 dni przed dniem realizacji Hdostawy. 5

pl )t^ _=_t-L!__ ,,Utwozenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego

D fr DLI 
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz'działalności prosuń"ncłió;; l-l

,-/ł/
l\ l ll_ l l BiuroProjektu: RegionalnalzbaPzemysłowo-HandlowawGliwlcach ,xlr \| l r l t ul. Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice, tel': +48 32331 37 27,faks: +48 32 238 96 30,

e-mail: klaster@riph.com. pl, www. riph com. pl, www. klaster. riph com.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

2' Transport Urządzeń do miejsca dostawy określonego w ust. 1powyzej odbędzie się na koszt

i ryzyko Wykonawcy,

53
L. Wydanie Urządzeń nastąpi po uprzednim sprawdzeniu zgodności z zamówieniem przez

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określonego W ust. 2 poniżej, przy udziale

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Upowaznionym przedstawicielem Zamawiającego ustanawia się p. Adama Szyrajewa, numer

telefonu: 32 33L 37 Ż7 , numer faksu: 32 238 96 30.

Upowaznionym przedstawicielem Wykonawcy ustanawia się p. numer

telefonu: ......, numer faksu;

Potwierdzenie wydania Urządzen stanowi protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 2)

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron niniejszej Umowy, o których mowa w ust.

2 powyżej.

Zamawiający zobowiązany jest do zbadania Urządzeń pod kątem Występowania niejawnych wad
jakościowych lub innych niezgodności z zamówieniem w terminie 7 dni od dnia wydania

U rządzeń.

W razie stwierdzenia, że dostarczone Urządzenia są złej jakości lub występują inne niezgodności

z zamówieniem, Zamawiający składa reklamację u Wykonawcy najpóźniej w terminie 3 dni od

upływu terminu określonego W ust. 4 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni

roboczych od dnia otrzymania reklamacji, dostarczyć Urządzenia wolne od wad lub innych

niezgodności z zamówieniem.

W razie stwierdzenia ukrytych wad Urządzeń, Zamawiający wterminie 10 dni od ich ujawnienia,

złozy Wykonawcy rekla mację.

54
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ceny złożonej przez niego oferty na dostawę Urządzen

wynosi: PLN brutto (z uwzględnieniem podatku VAT), słownie:

Zapłata wynagrodzenia określonego W ust. 1 powyzej zostanie dokonana przezZamawiającego

w terminie 30 dni od daty wykonania usługi/dostarczenia towarów oraz Wystawienia faktury na

podstawie podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeŻeń protokołu zdawczo-odbiorczego

(Załącznik nr 2) oraz protokołu odbioru Umowy (Załącznik nr 3),

5s
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone Urządzenia na S-letni

okres gwarancji producenta. Termin gwarancji zaczyna biec od daty podpisania protokołu

zdawczo-odbiorczego, aw przypadku wymiany któregokolwiek zUrządzeń na nowy od daty

podpisa nia nowego protokołu zdawczo-od biorczego spraWnego U rządze nia.

Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia wad Urządzen w okresie gwarancji, do

przywrócenia pełnej sprawności |Jrządzen poprzez wymianę na nowe albo naprawę, w ciągu ....'

dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji.

,, Utworzen ie centru m pom ia rowo-rozl iczen iowe go
dIa niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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Projekt współfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Niewielkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona w miejscu dostawy. Większe naprawy
gwarancyjne, niemozliwe do wykonania w miejscu dostawy, Wykonawca wykona w swojej
siedzibie lub innym wskazanym miejscu. W takim przypadku transport wadliwych |Jrządzen

zarówno do miejsca naprawy )ak i z powrotem do siedziby Zamawiającego lub innego
wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy czas załatwienia reklamacji przekroczy termin określony w 55 ust. 2,

Wykonawca dostarczy, najpóźniej w pierwszym dniu od upływu tego terminu, odpowiednie
Urządzenia zaStępcze (o parametrach technicznych nie gorszych niż posiadane przez

Zamawiającego zareklamowane Urządzenia) do czasu załatwienia reklamacji w sposób określony
w 55 ust.2. Transport zastępczych Urządzen do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego
przezZamawiającego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się na koszt iryzyko
Wykonawcy.

W przypadku, gdy ani naprawa, ani wymiana wadliwego Urządzenia na nowe nie będzie mozliwa
z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Urządzenia na

inne, spełniające dokładnie takie same funkcje uzytkowe jak Urządzenie wadliwe oraz
posiadające przynajmniej nie gorsze parametry techniczne.

56
Wykonawca zapewnia 5 letnią opiekę serwisową dla dostarczonej infrastruktury świadczoną
w siedzibie Zamawiającego w trybie 24/7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) z reŹimem
usunięcia awarii zgodnie z podaną poniżej Tabelą nr 1. Wykonawca lub autoryzowany serwis
producenta sprzętU i oprogramowania będzie realizował następujące czynności serwisowe
w miejscu zainsta lowania przedmiotu zamówienia:

. usunięcie awarii sprzętowej,
o usunięcie awarii oprogramowania,
o diagnostyka sprzętu.

Tabela nr 1- Opieka serwisowa
Typ Awarii Czas Reakcji Naprawa

Awaria Krvtvczna 4 godziny 24 godziny
Awaria 6 godzin Ż dni

Usterka 6 godzin 7 dnt

Konsultacje / Wsparcie 8 godzin 7 dni

2. Za termin rozpoczęcia opieki serwisowej ustala się datę podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego, a W przypadku wymiany któregokolwiek z Urządzen na nowy/ datę podpisania
nowego protokołu zdawczo-od biorczego spraWnego U rządzen ia.
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1'. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na
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Projekt wspołfinansowany Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

a) w razie opóźnienia w dochowaniu terminu, o którym mowa w 52 ust' 1 niniejszej Umowy

w wysokości 0,0o3% wynagrodzenia określonego W 54 ust. 1 ninIejszej Umowy, za każdy

dzień opóŹnienia,

w razie opóźnienia w dochowaniu terminu, o którym mowa w 53 ust. 5 niniejszej Umowy,

w wysokości 0,003 % wynagrodzenia określonego w 54 ust' 1 niniejszej Umowy, za każdy

dzień opóźnienia,

w razie opóźnienia w dostarczeniu Urządzen zastępczych, stosownie do 55 ust. 4,

w wysokości 0,003 % wynagrodzenia określonego w 54 ust. L niniejszej Umowy, za każdy

dzień opóźnienia.

n a podstawie not księgowych wystawio nyc h przez Zamawiającego.

57
Strony zgodnie ustalają, że prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być

przeniesione na osoby trzecie, ani też regulowane w drodze kompensat.

Korespondencja pomiędzy Stronami w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzona będzie

za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub pisemnie. Wszelkie zgłoszenia,

powiadomienia lub oświadczenia pomiędzy Stronami będą skuteczne

W przypadku złożenia ich za pośrednictwem środków komunikacji określonych

w niniejszym ustępie, chyba ze Umowa wyraźnie Wymaga formy pisemnej.

58
1'. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sąd Arbitrażowy przy

Regionalnej lzbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zgodnie z jego Regulaminem.

2' Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane W formie pisemnych aneksów do niniejszej Umowy.

3. Dla spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

przepisy prawa polskiego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

,, Utworzen ie centru m pom ia rowo-rozl iczen iowego
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 1do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu

Zakup urzqdzeń do laboratorium rozliczania mediów w ramoch projektu pt. ,,Utworzenie centrum

pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturolnych oroz działąlności
prosumenckiej".

2 Serwer kasetowy

--lllość 
i

i_._
8 szt.

1.2 3 Macierz dyskowa 1 szt.

l

1 kPl.

2 szt.

1 szt.

1 szt.7 Przelącznik agregujący 10/a0 GbE

8 Przełącznik SAN 2 szt.

1 szt.

,,Utwozenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego,,'/T
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiei" ffi
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Projekt wspołfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 2 do Umowy

PRoToKÓŁ zDAwczo-oDBloRczY

Dnia ..................2015 r. w ............ (miejsce odbioru wskazane przez RIPH na etapie realizacji

Umowy), zwanej dalej Zamawiającym, Pan/Pani ...........reprezentujący Zamawiającego

dokonał odbioru Urządzeń określonych w Załączniku 1 do Umowy z dnia ..'...............2015 r. od

Pana/Pani'.. reprezentującej Wykonawcę i stwierdził, Że są one wolne od wad jawnych

lub innych niezgodności z zamówieniem i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Zamawiający Wykonawca
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Projekt wspÓłfinansowany ze Środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 3 do Umowy

PRoToKÓŁ oDBloRU

Dnia ............'.....'..'..2015 r. w siedzibie Regionalnej lzby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,

zwanej dalej Zamawiającym, Pan/Pani..... .. reprezentu1ący Zamawiającego dokonał

odbioru Przedmiotu Umowy określonego w Umowie z dnia 2oI5 r. od Pana/Pani

reprezentującego Wykonawcę i stwierdził, ze Przedmiot Umowy dla potrzeb realizacji

Projektu ,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów

infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej", został zrealizowany w określonym

w Umowie terminie, odpowiada w całości warunkom Umowy wrazz Załącznikiem nr 1 do Umowy

i zostaje przyjęty bezzastrzeżeń'

Zamawiający Wykonawca
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