
Załącznik nr 8 do SIWZ

Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

(miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i akcesoriów
komputerowych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku,
w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), że Wykonawca, którego
reprezentuję(Jemy);

nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 907 ze zm.).

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

(miejscowość i data)

WYKAZ DOSTAW
wykonanych przez Wykonawcę

Przedmiot
zamówienia

Wartość przedmiotu
zamówienia w zł Okres realizacji Zamawiający Numer załączonych referencji/ innych dokumentów

potwierdzających wykonanie dostaw z należytą starannością

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Załącznik nr 10 do SIWZ

Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Wzór Umowy
Nr UKS2091/DO/25/ /l 4/1/999

zawarta dnia 2014 r. pomiędzy:

Urzędem Kontroli Skarbowej w Białymstoku, 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa
Polskiego 8,NIP 542-14-65-265
reprezentowanym przez :

zwanym dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

1) prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod numerem

zdnia r.
2) prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji

działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod numerem
zdnia r.

wspólnikami

NIP: , Regon ,
zwanymi dalej w treści umowy WYKONAWCĄ.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. póz. 907 ze zm.), Nr
UKS2091/DO/2411/26/14/2/999 z dnia 2014 r. na dostawę urządzeń
i akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku
oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, zawiera się umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów
komputerowych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i obejmuje:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Oznaczenie
Urządzenie wielofunkcyjne A3
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4
Pilot do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym
Pamięć USB Flash (Pendrive)
Mysz

Ilość sztuk
2
1
1
9
5

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji
technicznej oferowanego sprzętu stanowiącą Załącznik nr l do niniejszej Umowy.
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§2
Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§3
Warunki realizacji

1. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt, stanowiący przedmiot umowy, będzie fabrycznie
nowy, nieużywany, sprawny technicznie, spełniający wymagania jakościowe określone
przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga produktów fabrycznie nowych, które:
1) muszą być wolne od wad technicznych i prawnych,
2) muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie RP,
3) muszą być fabryczne nowe, co oznacza, że do ich wyprodukowania użyto jedynie

nowych komponentów,
4) muszą być nowe - bez wcześniejszej eksploatacji.

3. Produkty będące przedmiotem dostawy powinny posiadać oryginalne, fabryczne
opakowanie z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np.
hologramy). Sposób opakowania powinien umożliwiać identyfikacje produktu (ilość,
rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania.

4. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własny koszt i
ryzyko do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego. Za szkody wynikłe w
czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§4
Odbiór przedmiotu umowy

1. Zamawiający dokona kontroli zgodności dostarczonego przedmiotu umowy
z warunkami zapisanymi w Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu (Załącznik
nr l do niniejszej umowy) i złożonej przez Wykonawcę ofercie. W razie stwierdzenia
istnienia wad, Zamawiający złoży pisemną reklamację, nie później niż w terminie 7
dni od chwili powzięcia informacji o wadach dostarczonego sprzętu komputerowego.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w terminie 14 dni.

2. Dostawa sprzętu komputerowego oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego zostaną
potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym (zwanym dalej protokołem).
Podpisany przez obie strony protokół bez zastrzeżeń, będzie stanowił podstawę do
wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3. Protokół zawierający co najmniej: nazwę urządzenia, ilość, numer fabryczny lub
seryjny, datę i miejsce przekazania oraz datę uruchomienia serwisu gwarancyjnego
zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy.

§5
Warunki płatności

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy kwotę zł brutto (słownie złotych brutto:

), zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
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2. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę
całości przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.

3. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Zamawiającego w ciągu 21 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru przedmiotu
zamówienia.

4. Ceny jednostkowe sprzętu określone w ofercie cenowej są ostateczne i nie mogą ulec
zmianie w trakcie trwania umowy.

5. Faktura za dostawę wystawiana będzie na Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 10% wartości przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) 10% wartości przedmiotu umowy w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w
terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy,

3) 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki:
a) nie usunięcia wad dostarczonego sprzętu w terminie określonym w § 4 ust. l

niniejszej umowy,
b) nie zrealizowania napraw gwarancyjnych w terminie przewidzianym w § 7 ust. 7

niniejszej umowy.
2. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający jest uprawniony do

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§ 7
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres:
a) min miesięcy (nie krótsza niż gwarancja producenta urządzenia) na urządzenia

wielofunkcyjne. W przypadku wymaganych przeglądów gwarancyjnych nie mogą być
one płatne;

b) min miesięcy na pozostałe akcesoria komputerowe.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji.
3. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu poza miejscem użytkowania,

dyski twarde muszą być wymontowane i pozostają w siedzibie Zamawiającego.
4. Z uwagi na objęcie danych klauzulą tajemnicy skarbowej zapisane danymi dyski twarde

muszą być naprawiane jedynie w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności
wymiany nośników lub wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, nośniki te nie
podlegają zwrotowi do Wykonawcy. Ponadto, jeżeli zostanie dostarczony sprzęt
zastępczy na czas naprawy sprzętu, nośniki informacji ze sprzętu zastępczego, po
wykonaniu naprawy sprzętu, również nie podlegają zwrotowi i pozostają u
Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów naprawy sprzętu spowodowane awarią
wynikającą z nienależytej jakości dostarczonego sprzętu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.

Strona 3 z 4



7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 48 godzin od
chwili zgłoszenia awarii. Na czas naprawy zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o
parametrach co najmniej takich samych jak sprzęt oddany do naprawy.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną dostarczonego
sprzętu komputerowego, w tym koszty odbioru sprzętu do naprawy i jego zwrotu po
naprawie do Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu gwarancji.

§8
Odstąpienie od umowy

Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku gdy:
a) wystąpi istotna okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
b) wykonawca nie dostarczy w całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § l w terminie
realizacji umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty należnej mu kwoty z tytułu
wykonania części umowy.

§ 9
Zmiany w umowie

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.

§10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy strony będą
starały się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia
każdej ze stron przysługuje prawo poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu
w Białymstoku.

§n
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

(czytelnie imię i nazwisko lub pieczątka imienna) (czytelnie imię i nazwisko lub pieczątka imienna)
(podpis oraz pieczątka firmowa) (podpis oraz pieczątka firmowa)

Załączniki:

Załącznik nr l - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
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