
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Umowa (wzór umowy)

zawaita dnia ............. r. w Biahymstoku poi'niędzy:
Skarbem Paiłstwa- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez:
.............................- Dyrektora Oddział?i Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
15-099 Białystok ?il. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON: 01251326200489, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr .............
z dnia ..........., zwaną w dalszej treści ?imowy "Zamawiającym':
a

.......... z siedzibą .......... działającą zgodnie z wpisem do ......... prowadzonego przez ......... pod
mimerei'n .........

NIP ... REGON ..., reprezentowanym przez ..........zwaną dalej ,,Wykoiiawcą".

W wyniku przeprowadzenia uproszczoiiego pos%powania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ?istawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
nie stosuje się przepisÓw ww. ustawy, zawarto ?imowę następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem ui'nowy jest świadczeiiie ?isług serwisowycli w zakresie naprawy sprzęt?i
komputerowego będącego w dyspozyc3i Zamawiającego.

2. Każda naprawa ?irządzenia wymienionego w ?ist. 3, obejrnuje również wykonaiiie w tym ?irządzeni?i
całościowo- kompleksowo przeglądu i czynności konserwacyjnycli, w szczególności:
a) Komputery klasy PC (w tym notebooki):

1) czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne,
2) czyszczenie iiapędów dyskietek, CD, DVD, czytnika kart,
3) wyczyszczenie wszelkich otworów wentylacyjiiych w obudowie wraz z filtrami, jeśli takie

występ?iją,
4) czyszczenie zasilacza ze szczególnym uwzględnieniein wentylatora, jeśli taki występ?ije,
5) czyszczenie inonitora, w tym wnętrza - a jeżeli zacliodzi taka potrzeba - sprawdzeiiie

wy%czników i pokręteł regulacyjnych,
6) czyszczeiiie klawiatury oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkicli klawiszy,
7) czyszczenie myszy, w tym rolek lub soczewki sensora optycznego, sprawdzenie poprawiiości

działaiiia,
b) Drukarki igłowe:

1) wyczyszczenie podzespołów odpowiedzialnych za traiisport papieru,
2) ?isunięcie resztek papieru oraz wyczyszczenie głowicy drukującej (młotków drukującycli)

i obudowy,
3) przeprowadzenie koiiserwacji napędu i'nłotków i traiispoitu papieru,
4) koiiserwacja ?ikładów elektroiiicziiych (przedm?ichanie ?ikładów elektroniki, wentylatorów

oraz czyszczenie z zanieczyszczeń i kurzu),
5) przeprowadzenie testu poprawności i szybkości wydnik?i.

c) Drukarki laserowe:
1) wyczyszczenie elementów odpowiedzialnycli za transport papieru,
2) usunięcie resztek papieru i tonera oraz wyczyszczenie ob?idowy,
3) konserwacja ?ikładów elektronicznycli (przedmuclianie ?ikładów elektroniki, wentylatorów

oraz czyszczenie z zanieczyszczeń i k?irzu),
4) przeprowadzenie test?i poprawności i szybkości wydruku.
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h) UPS-y:
1 ) czyszczenie obudowy,
2) czyszczenie wentylatora,
3) koiitrola staim baterii,
4) sprawdzenie poprawiiości działania przy syinulowaiiym zaiiiku i spadku napięcia.

i) Skaner:
l) czyszczenie obudowy,
2) czyszczenie szyby skaiiera,
3) test skaiiera.

3. Umową objęte są:
1) komputery klasy PC we wszystkicli koiifiguracjach, z wszystkii'ni zaiiistalowaiiymi w nicli

elementami wewnętrziiyi'ni takimi jak iip.: procesor, zasilacz, płyta główiia, kaity rozszerzei"i,
napędy dysków HDD i FDD, CD-ROM,

2) termiiiale,
3) inonitory,
4) drukarki,
5) UPS-y,
6) iiotebool<i,
7) projektory multimedialne (rzutnik),
8) iniie urządzenia peryferyjne,
9) sieci strukturalne komputerowe wraz z GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny).

4. Wykaz sprzętu oraz adresy poszczególnych jediiostek organizacy.jnycli zostahx określoiie
w za%czniku iir l do iiiiiie.jszej III?IOWY.

5. Liczba i asortyment spi-zęt?i określonego w za%cznik?i iii- 1 do umowy i'noże podlegać zmianom
w graiiicacli +/- 10%.

6. Warunki umowy określoiio w oparciu o ofeitę Wykoiiawcy złożoiią w dniu .........................
7. Zamawiający zleca, a Wykoiiawca zobowiązuje się wykoiiać wszelkie niezbędne czynności

dla zrealizowaiiia przedmiotu ?imowy.

§2
Reałizacja umowy w zakresie napraw sprzętu

1. Uskigi w zakresieiiaprawsprzętu:
1) wykoiiywaiiie, iia wniosek Zamawiającego, pogwaraiicyjiiycli iiapraw sprzętu, poprzez przegląd

urządzeiiia, diagiiostykę awarii, wymiaiię uszkodzoiiycli cze;ści i podzespołów oraz
konserwacji zgodiiie z czymiościami określoiiymi w § 1 ust 2 ?imowy.

2) bezpłatny liot-liiie w godz. od 73o do 153o od poniedziałku do piątku w zakresie przedi'niotu
umOW7,

3) kompleksowa pomoc w diagiiozowaiiiu i rozwiązywaiii?i problemów ze sprzętem,
okablowaniei'n, iiifrastrukt?irą, itp.,

4) koiisultacje związane z moderiiizacją istiiiejącego sprzętu oi-az zakupem iiowego,
5) wykoiiywaiiie rzetelnie bezpłatnycli ekspeityz teclmicziiycli sprzętu komputerowego na

wiiiosek Zamawiającego.
2. Zgłoszeiiia iiapraw będą dokonywaiie telefonicznie (iir ...................) lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej (adres e-mail:......) w godz. 73o - ls.30 w dni robocze, tj. we wszystkie dni w roku
z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo woliiycli od pracy.

3. Sprzęt zakwalifikowaiiy do iiaprawy odbierany i dostarczaiiy %dzie przez Wykonawcę na własny
koszt z lub do OR KRUS w Bia§i'nstoku, ?il. Legionowa 18. Naprawa sieci strukturaliiej
komputerowej wraz z GPD (Główny Puiikt Dystrybucyjny) iiastępować będzie w jednostkach
orgaiiizacy?jnycli Zamawiającego wskazanycli w za%cziiiku ni- 1 do umowy.

4. Czas iia wykoiiaiiie iiapraw dla poszczególnych grup wynosi:
1) grupa I - iiaprawy piliie dotyczące awarii serwerów - iiie więcej iiiż 24 godz. od momentu

zgłoszeiiia awarii;
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2) grupa II - naprawy zwykłe dotyczące pozostałego sprzętu - nie więcej niż 3 dni robocze
od momentu zgłoszenia awarii.

5. Czas na wykonanie iiapraw liczony będzie od czasu zgłoszenia awarii Wykonawcy w dni robocze
w godzinach od 73o do 1 53o, a dla zgłoszeń w innycli godziiiach - od godziny 73o najbliższego dnia
roboczego Zamawiającego do momentu ?iruchomienia sprzętu po awarii lub momentu ?iruchomienia
sprzętu zastępczego. Bieg termirm na wykonanie naprawy nie obejmuje czasu
na akceptację kosztów iiaprawy, o której inowa w § 4 ust. 3 umowy.

6. Na czas przedłużającej się iiaprawy poiiad okres określoiiy w ust. 4. Wykonawca dostarczy
iiieodpłatnie, na wniosek Zai'nawiającego i w terminie przez Zamawiającego określonym, sprzęt
zastępczy o równoważnycli parametrach teclinicznych. Zamawiający i Wykonawca ponoszą pełną
odpowiedzialność za powierzony sobie wzajemnie sprzęt.

7. Do ?irządzeń peryferyjnych dostarczonycli w ramach sprzętu zastępczego Wykonawca dostarczy
nieodpłatnie zestaw sterowiiików, jeśli są one niezbędne do prawidłowego działania.

8. Jeżeli Wykonawca dostarcza i uruchamia sprzęt zastępczy, który umożliwia wykorzystanie tych
samych materiałów eksploatacyjnych co w naprawianym sprzęcie (np. toneiy, taśmy, cartridge), nie
m?isi dostarczać tych materiałów ze sprzętei'n zastępczyin. Jeżeli sprzęt zastępczy wymaga innych
i'nateriałów eksploatacyjnycli, Wykoiiawca zobowiązany jest je dostarczać iia bieżąco w miarę ich
zużywania się. Zamawiający nie zwraca kosztów zakup?i tych materiałów.

9. Po ?iph(wie 24 godzin w przypadku serwerów oraz 72 godzin w przypadku pozostałego sprzętu
od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku niedokonania naprawy przez pracownika serwisu
albo niedostarczenia sprzętu zastępczego, Zai'nawiający ma prawo:
1) na koszt Wykonawcy wypożyczyć w dowolnej firmie, zainstalować i ?iruchomić zastępczy

sprzęt komputerowy I?ib oprogramowanie sprzęt?i komp?iterowego, zachow?ijąc jednocześnie
prawo do kary ui'nownej i odszkodowania, o których mowa w § 10 ?ist. 1,

2) zlecić dowolnej firmie naprawę sprzęt?i komp?iterowego lub oprogramowaiiia sprzętu
koi'nputerowego, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, zacliowując jednocześiiie prawo
do kaiy ui'nownej i odszkodowania, o których mowa w § 10 ust. 1 .

10. Sprzęt przekazywany do naprawy pozbawiony będzie na czas naprawy nośników danych %cznie
z HDD.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania przez Wykoiiawcę ?isługi naprawy
sprzęt?i, jeżeli ?izna, że zaproponowaiiy koszt naprawy jest za wysoki. W takiin przypadk?i
Wykonawcy nie przyshiguje żadne roszczenie finansowe.

12. Do naprawy mogą zostać użyte wy%cznie fabrycznie nowe części, które nie były wcześniej
?iżywane. Wykonawca im+si dysponować wystarczającyin zapasem iiowych cześci zamiennych
o asoitymeiicie dostosowanym do zakres?i ?isług serwisowych. Dopuszcza się montaż części
?iżywanycli )?ib regenerowaiiycli jedynie za piseinną zgodą Dyrektora OR KRUS w Białymstoku
lub iniiej osoby iipoważiiionej na piśmie przez Dyrektora Oddziahi.

13. Przy wykoiiaiii?i iiiniejszej ui'nowy pracownicy Wykonawcy obowiązaiii są przez cały czas póbytu
w jednostkacli KRUS nosić w widocziiyin miejscu odpowiednie identyfikatory, które otrzymają od
Zamawiającego.

§3
Odbiór wykonywanych usług w zakresie napraw sprzętu

1. Potwierdzeiiiem wykonania ?isł?igi jest protokół staiiowiący za%cziiik nr 2 do ?ii'nowy,
podpisaiiy w OR KRUS w Bia§mstoku, przy ul. Legionowej 18 przez:

a) ze strony Zamawiającego (%cznie):
pracowników Samodzielnego Referatu Informatyki i Telekormmikacji - w zakresie
potwierdzenia naprawy,
pracowników Wydziałii Adi'niiiistracyjno- Gospodarczego - w zakresie potwierdzenia
przekazania/odbioru sprzęt?i,

b) ze stroiiy Wykoiiawcy- pracowników serwisu.
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2. W przypadku stwierdzenia braku i'nożliwości dokoiiania iiaprawy uszkodzonego sprzęt?i,
Wykoiiawca zobowiązaiiy jest sporządzić ekspertyzę tecliiiicziią, wedł?ig za%cznika iir 4
do niiiiejszej umowy. W tym przypadku Zamawiająceinu przysługuje prawo do dokonania kontroli
na zasadach określoiiycli w § 4 ust. 6 umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§4
Wartość umowy

Za wykoiianą usługę iiaprawy sprzętu komputerowego Wykoiiawca otrzyma wynagrodzenie rówiie
iloczynowi roboczogodzin iiapraw sprzętu oraz stawki iietto ... zł (słownie ......... zł) + podatek VAT
zł ...., tj. brutto .... zł (słownie: .............złotycli brutto) za jediią roboczogodziiię oraz zwrot
waitości wymienioiiycli podczas iiaprawy części zamieniiycli, z zastrzeżeniem ust. 5 iiiiiiejszego
paragratu.
Stawka jednostkowa wynagrodzenia określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją umowy w zakresie iiaprawy sprzętu i przeglądu oraz koiiserwacji w tym między innymi:
koszty robociziiy, delegacji, dojazdów do jednostek organizacyjnycli Zamawiającego, środków,
materiałów i urządzeń, czasowego użytkowania przez Zamawiającego zamienników iiiesprawnego
sprzętu.
Wykoiiawca przed przystąpieniem do wykoiiania usługi jest zobowiązaiiy do oszacowaiiia wartości
iiaprawy daiiego sprzętu, według wzoru określoiiego w za%czniku nr 3 do ui'nowy, obejmującej
robociznę oraz cenę części zai'niennycli i przedstawienia jej wyceiiy Dyrektorowi OR KRUS
w Bia§mstoku lub imiej upoważnionej osobie do akceptacji. Wykoiiawca przystąpi do realizacji
zlecenia wy%cznie po pisemnym zaakceptowaiiiu oszacowaiiej waitości iiaprawy przez Dyrektora
OR KRUS w Biahyai'nstoku lub inną osobę ?ipoważiiioną na piśmie przez Dyrektora Oddziału.
W przypadku brak?i zgody iia iiaprawę, Wykoiiawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającem?i sprzęt
w staiiie w jakiin był wydaiiy, w terminie maksymalnie 3 diii roboczycli, bez dodatkowych opłat.
'JVykonawca zobowiązaiiy jest przedstawić Zamawiającemu kserokopię faktuiy za zakup części,
które zostały wykorzystane do iiaprawy, potwierdzoiiej za zgodiiość z orygiiiałem przez
Wykonawcę.
Zai'nawiający zastrzega, że ceny użytych części do wykoiiania naprawy iiie mogą przewyższać
średnicli cen rynkowycli tycli samych części. Ceiiy części wyszczególnione w wycenie zgodnie
z za%cznikiem iir 3 do umowy i protokole iiaprawy, zgodiiie z za%cznikiem iir 2 do uinowy
zavviem3ą koszt zaopatrzenia, który iiie może być wyższy iiiż 1 0% ceny zakup?i.
Zamawiający ina prawo do koiitroli wykoiiyawaiiycli usług. W tym celu Zamawiający inoże
skorzystać z usług fiiamy wykonującej ?isługi w tożsamym lub zbliżonym zakresie związanym
z przedmiotem umowy. Z czyniiości kontroli Zamawiający sporządzi każdorazowo protokół
podpisaiiy przez osoby uczestniczące w koiitroli w imieniu Zamawiającego. W przypadku
stwierdzenia w toku koiitroli nar?iszeiiia przez Wykoiiawcę przyjętych niniejszą
umową zobowiązaii, Zamawiający wezwie Wykoiiawcę do ?isuiiięcia wszystkich stwierdzoiiych
nieprawidłowości i wad, wyznaczając w tyi'n celu stosowny termiii iiie dłuższy iiiż 2 dni robocze.
W przypadku iiiedotrzymaiiia tego terminu przez Wykoiiawcę, Zainawiający ma prawo odstąpienia
od ?imowy bez wyziiaczaiiia dodatkowego termirm.
ł4czne wyiiagrodzenie Wykoiiawcy w całyai'n okresie trwaiiia umowy z tytułu:
1) iiaprawsprzętukomputerowegoiiiei'nożeprzekroczyćkwoty....złbrutto

(słownie .... zł),
2) częściwymienioiiyclipodczasiiaprawysprzętuiiiemożeprzekroczyćkwoty.............zł

brutto(słowiiie: ..................................złotycli).

1.

§5
Warunki płatności

Zapłata za wykoiianie usługi %dzie płatna przelewem na racliuiiek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze, po wykonaiiiu usługi, iia podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, w ciąg?i 14 diii od daty otrzyi'nania faktury wraz z podpisaiiym protokołem
wykoiiaiiia iiaprawy.
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2. Faktura za naprawę winna zawierać specyfikację:
1) kosztów robocizny (liczba godzin pracy potrzebna na wykonanie naprawy pot'nnożoną przez

stawkę za godzinę), zgodnie z § 4 ust. 1 ?imowy,
2) zużytych do naprawy części zamiennych wg ilości i ceny ristalonej zgodnie z § 4 ust. 4 i 5

umowy.

3. Za dzień zapłaty uważany %dzie dzień obciążenia rachunJct+ bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci odsetki ?istawowe w przypadk?i nieterrninowej zapłaty faktury.

§6
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ............ do dnia 31.08.20l8 r. albo
do wyczerpaiiia środków określonycli w § 4 ?ist. 7 pkt 1 I?ib w § 4 ?ist. 7 pkt 2, w zależności od tego,
co nastąpi wcześniej, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

§7
Zobowiązania stron

1. Zobowiązania Wykonawcy.
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełne wykonanie zakresu usł?ig oraz dotrzymanie

terminów określonych w ?imowie.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośi5 za szkody powstałe z jego winy w jednostkach

Zai'nawiającego podczas wykonywania usługi %dącej przedmiotem umowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia ?idostępnionych mu urządzeń

i sprzętu wskutek niewłaściwego ich ?iżytkowania oraz ponosi koszty naprawy.
4) Niezależnie od standardów bezpieczeństwa i liigieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

obowiązującycli u Zamawiającego, Wykonawca %dzie przestrzegał wszelkich aktów prawnych
powszechnie obowiązujących dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż. oraz bieżącej
praktyki w tej dziedzinie, w celt+ wdrożenia najlepszych standardów pracy.

5) Wykoiiawca zobowiązany jest do posiadania ?ibezpieczenia od deliktowo-kontraktowej
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
?imowy iia kwotę 10 000 zł przez cały okres obowiązywania ?u'nowy.

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, nie później niż w dniu up§wu terrninu ważności
akt?ialnej polisy ribezpieczeniowej zapewniającej kontynuację ?ibezpieczenia
(kopii ?iwierzytelnioiiej przez Wykoiiawcę).

2. Zobowiązania Zamawiającego.
1) Zai'nawiający zobowiązuje się ?idostępnić Wykonawcy sprzęt objęty umową.
2) Zai'nawiający zobowiązuje się do ?idostępiiieiiia posiadaiiej dokumentacji technicznej urządzeń

objętycli umową serwisową.

§8
Podwykonawcy

Wykoiiawca pi-zy wykonaiiiu iiiniejszej ?nnowy iiie będzie korzystał z usług podwykonawców.

§9
Gwarancja iwarunki serwisu

1. Na wykonane naprawy doraźne oraz wymienione części zamienne Wykonawca udziela
12-miesięcznej gwarancji, a w przypadku części ?iżywanych, regenerowanych 6 - miesięcy. Okres
gwarancji będzie rozpoczynał swój bieg od dnia przekazaiiia Zamawiającemu naprawionego
sprzętu.
Wykaz części objętycli gwarancją będzie zawarty w protokole wykoiiania naprawy.
Kolejne naprawy związane z wymieiiionymi częściami zamiennyt'ni objętyi'ni gwarancją
będą wykonywaiie bezpłatnie.

2.

3.
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§10
Odszkodowania i kary

1. W przypadku przekroczenia teri'nii'm wykoiiaiiia risługi określonego w § 2 ust. 4 lub iiiedostarczenia
sprzętu zastępczego, Wykoiiawca zapłaci karę umowną w #ysokości 100 zł brutto za każdy
rozpoczęty dziei'i opóźnienia.

2. W przypadku iiiedostarczenia ważnej polisy potwierdzającej ?ibezpieczenie od deliktowo-
koiitraktowej odpowiedzialiiości cywilnej w zakresie prowadzoiiej działaliiości związaiiej
z przedmiotem zamówienia w termiiiie określoiiym w § 7 ?ist. ] pkt 6, Wykoiiawca, iia żądaiiie
Zamawiającego, zapłaci karę umowiią w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku rozwiązania umowy pi-zez Zamawiającego z przyczyn leżącycli po stroiiie
Wykoiiawcy, Wykoiiawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 5 000 zł br?itto.

4. W przypadku wystawienia ekspertyzy iia sprzęt iiiezgodnie z wiedzą teclinicziią i ogóli'iie
dostępiiymi możliwościami iiabycia części w miejsce uszkodzoiiycli, Wyl<oiiawca zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości2 000 zł brutto.

5. W przypadku samowoliiego zaprzestania wykonywania umowy Wykonawca zapłaci karę ?imowiią
w wysokości 5 000 zł brutto.

6. Za iiar?iszenie przepisów o ochroiiie daiiycli osobowycli Wykoiiawca zapłaci karę umowną
w wysokości 20 000 zł brutto.

7. Wykoiiawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z iiależnego mu wyiiagrodzenia iialiczoiiycli
kar umownycli, co iiastąpi po poiiiformowaiii?i Wykoiiawcy o iiieprawidłowościacli będącycli
podstawą icli iialiczenia, wystawieniu iioty obciążeniowej oraz po zlożeiii?i przez Zamawiającego
oświadczenia o potrąceniu kar z wyiiagrodzenia.

8. Termiii zapłaty kary t+mowiiej wyiiosi 7 diii od dnia doręczenia Wykoiiawcy pisina
z iiotą obciążeniową o naliczonej karze ?imownej.

9. Zai'nawiający zastrzega sobie prawo docliodzeiiia odszkodowaiiia przewyższającego wysokosć
kar umownycli.

§ll
Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiaiiy okoliczności powodującej, że wykoiiaiiie umowy iiie leży
w iiiteresie p?iblicznyi'n, czego iiie można było przewidzieć w cliwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w termiiiie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższycli
okolicznościacli.

2. Zastrzega się możliwość rozwiązaiiia umowy przez każdą ze stron z zacliowaiiiem
jediioi'niesięcziiego okresu wypowiedzeiiia. Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga
zacliowaiiia formy pisemnej i doi-ęczeiiia listem polecoiiyi'n lub osobiście.

3. Zastrzega się rozwiązaiiie umowy bez okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego ze skutkiem
iiatyclimiastowym w przypadku:
l) zamoiitowaiiia części używaiiycli lub regenerowanych w daiiym sprzęcie komputerowym, miino

złożoiiej przez Wykoiiawcę iiiformacji, potwierdzonej protokołem naprawy o zamoiitowaiiiu
części nowycli w tyi'n sprzęcie.

2) iiaruszenia przez Wykonawcę warunków serwisowycli okre's;loiiycli w umowie, skutkującycli
iialiczeniem kary umownej lub kar umownycli przewidziaiiycli w uinowie, przekraczających
5 000 zł.

3) co iiajmniej dwukrotnego opóźnienia w realizacji przedmiotu ui'nowy z wiiiy Wykoiiawcy,
4) co iiajnmiej dwukrotnego zgłoszenia iia piśmie zastrzeżenia co do jakości wykoiiaiiej ?isługi,
5) iiieprzestrzegaiiia przepisów dotyczącycli po?ifiiości iiiformacji i ocliroiiy danycli osobowych;
6) wyrządzeiiia Zamawiającemu przy realizacji ?imowy szkody z wiiiy Wykoiiawcy;
7) iiienaprawienia przez Wykonawcę w termiiiie określoiiym w umowie szkody poniesioiiej przez

Zai'nawiającego lub jego klientów z winy Wykoiiawcy;
8) postawieiiia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;
9) odmowy wykonania usługi przez Wykoiiawcę.
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4. W przypadku określoiiyin w ust. 1-3 Wykoiiawca może ,%dać zapłaty jedynie z tytui
zrealizowanycli usł?ig.

5. Stroiiy niniejszej ui'nowy mogą być zwolnione z odpowiedzialności za iiiewypełnienie swoicli
zobowiązań tylko z powodu sihx wyższej.

§12
Spory

1. Wszystkie sprawy sporne, jakie mogą wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy
lub w związku z iiią, rozstrzygane %dą przez strony polubownie, a w przypad)cu braku
poroz?imienia przez sąd powszeclmy w Białymstok?i.

2. W sprawacli nieureg?ilowanycli niiiiejszą uinową będą mia§ zastosowanie przepisy Kodeks?i
cywilnego.

§13
Oświadczenie o poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do iiiewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji
umowy w celach innycli niż określone w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danycli osobowycli, określonej
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 rok?i o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922).

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zai'nawiającego
1?ib działaliiości przez iiiego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykoiiawcy w związku
z realizacją niniejszej ?imowy. Jednakże, postanowienie to iiie odnosi się do informacji, które
są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości p?iblicznej samodzielnie przez
Zamawiającego.

4. Osoby biorące ?idział w wykonywani?i usługi podpiszą oświadczenie zgodnie z za%cznikiem nr 5
do ?imowy.

5. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących
Ll Zamawiającego przepisów wewnętrznych oraz ich zaleceń.

§l4
Ustalenia końcowe

Umowę sporządzono w dwócli jednobrzi'niących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Iiitegralną część ?imowy stanowią za%czniki do rimowy.
Do iiadzoru iiad realizacją umowy ze stroiiy Wykoiiawcy został/a wyznaczony/a

tel. ..................... , a ze strony Zamawiającego - ................. tel.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lub inna ?ipoważiiioiia osoba.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowaiiia Zainawiającego
o zi'niaiiacli fori'ny prawnej prowadzoiiej działalności gospodarczej oraz zmiaiiie adresu firi'ny
w okresie obowiązywania uinowy, pod rygorem ?iznaiiia za doręczoną korespondencję przesłaną na
ostatni adres do doręczeń podaiiy przez Wykoiiawcę. Adres Wykonawcy do doręczeń w dniu
podpisania ?imowy:

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający oświadcza, iż iiie wyraża zgody na zastaw oraz na przeniesieitie przez Wykonawcę,

również w drodze cesji (przelewu), sprzedaży Irib przekazu, na osoby trzecie żadnych
przysługującycli Wykonawcy praw (w tyi'n roszczeń i wierzytelności) aiii jego obowiązków
wynikającycli z iiiniejszej ?imowy.

Za%czniki:
nr l - Wykaz sprzętu objętego zamówieniem oraz adresy jednostek organizacyjnych,
nr 2 - Protokól naprawy sprzęt?i komputerowego,
nr 3 - Wycena naprawy sprzętu komputerowego,
nr 4 - Ekspertyza techniczna sprzętu koi'nputerowego,
nr 5 - Oświadczenie o poufności.
ZAM,WIAJĄCY: WYKONAWCA:

1.

2.

3.
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Załącznik nr l do umowy

z r.

Wykaz sprzętu objętego zamówieniem oraz adresy jednostek organizacyjnych
OR KRUS w Bialymstoku, ul. Legionowa 18

JS-e-rweiy
4
iKomp?itery PC
iNotebooki
iAdapter multimedialiiy
4
i UPS-y
iSkaneiy
iMacierz Disk array-NetApp
iSieciowa pamięć dyskowa?NAS
Terminal Wyse V IOL-zestaw
Sieć komputerowa wraz z GPD

r

l
l

l
l

f

l
l

l
I

r

l

6 szt.

Il3szt.
?l6szt
10 szt.

1 szt.

46 szt.

28 szt.

5 szt.

1 szt.

1 szt.

97szt

1 szt.

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

1

l

PT KRUS w Bielsku Podlaskim, ul. Białostocka 22
q
iKomputeiy PC
iMoiiitoiy
l
iDrukarki
i ?UPS-y
iSkaiiery
Sieć komputerowa wraz z GPD

r

l
l

r

l
l

I
l

1 szt.

6 szt.

6 szt.

1 szt.

14 szt.

4 szt.

1 szt.

1 szt.

l

l
l

l

l
l

l
l

PT KRUS w I%browie Białostockiej, ul. Wesoła 23
iSerweiy
iKomputery PC
%
Q
i UPS-y
iSieć komputerowa wraz z GPD

r

l

r

l
l

l

2 szt.

4 szt.

4 szt.
'?lOszt.
10 szt.

1 szt.

l

l

l
1

l
l

PT KRUS w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16
iSer-wery
iKomputeiy PC
iMoiiitory
iNotebooki
Q
i UPS-y
iSk-anery
Sieć komputerowa wraz z GPD

r

l
l

l

r

l
l

r

2 szt.

5 szt.

5 szt.

l szt.

6 szt.

lOszt.

2 szt.

1 szt.

l

l
l

l
l

l
l

l

PT KRUS w Mońkach, ul. Tys%clecia 19a
Komp?itery PC

iMonitoiy
iDrukarki
?
iSkaiiery
iNotebook
Sieć komputerowa wraz z GPD

r

l

r
r

l
l

r

6 szt.

6 szt.
'?6szt.
llszt.

2 szt.

1 szt

1 szt.

1

l
l

1

l
l

l
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PT KRUS w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 23
q
iKomputery PC
iMonitory
iNotebooki
IDrukarki
i UPS-y
%
iSieć komputerowa wraz z GPD

r
r

l

r

l
l

r

l

1 szt.

7 szt.

7 szt.

1 szt.

17szt.

11 szt.

2 szt.

1 szt.

1

l
l

l
l

1

l
l

PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8
ISerwery
Qomp?itery PC
iMoiiitoiy
iNotebooki
iDrukarki
?
iSkanery
iSieć komputerowa wraz z GPD

r

l

l

l
i

r

l
l

2 szt.

5 szt.

5 szt.

1 szt.

llszt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

l

l
l

l

l

l
l

1

PT KRUS w Grajewie, ul. Osiedle Centrum 28A
lerweiy
iKomputery PC
}Monitory
iDrukarki
?
iSkanery
iSieć komp?iterowa wraz z GPD

r

l
l

l
r

l
l

?lszt.
6 szt.

6 szt.
?9szt.
lszt

1 szt

1 szt.

l

l
l

l
l

l

l

PT KRUS w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69B
Qery
iKomputeiy PC
iMonitory
Q<i
iSkaneiy
i ups-y
l
iSieć komp?iterowa wraz z GPD

r

l
l

r

l
l

r

l

2 szt.

19 szt.

19 szt.

16 szt.

1 szt

1 szt.

1 szt.

1 szt.

l

l

l

l

1

l
l

l
PT KRUS w Łomźy, ul. Nowa 2

?Serwery
IKomputeiy PC
iMonitory
iDrukarki
q
i ups-y
iNotebooki
Sieć komp?iterowa wra?zz GPD

r
r

l

l
r

l
l

l

1 szt.

7 szt.

7 szt.

16 szt.

l szt

?30szt.
1 szt.

1 szt.

1
l

l
l

l

1

l
l
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PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Plac Odrodzenia 9

PT KRUS w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 4

PT KRUS w Augustowie, ul. Młyńska 29

PT K?RUS w Suwałkach, ul. Utrata 4C

10

Serwery 1 szt.

Komputery PC 9 szt.

Moiiitoiy 9 szt.

Drukarki 18szt.

UPS-y 31szt.

Notebooki 1 szt.

Skanery l szt

Sieć koi'npiterowa wraz z GPD 1 szt.

Serwery 3 szt.

Komputery PC 8 szt.

Monitory 8 szt.

Drukarki 31szt.

UPS-y 77 szt.

Notebooki 4 szt.

Terminale 69 szt.

Macierz Disk array-NetApp 1 szt

Skaiiery ] szt

Sieć komputerowa wraz z GPD 1 szt.

Serwery 4 szt.

Moiiitoiy 30szt.

Notebooki 4 szt.

Drukarki 21szt.

UPS-y 14 szt.

Skaiiery 2 szt.

Switch Juniper EX2200-48T-4G rack 1 szt.

Tape Library witcli autoloader 1 szt.

Macierz dyskowa VNXe3 150 I szt.

Terminal HP t5565 Tliin Client 30szt.

Sieć koi'npiterowa wraz z GPD 1 szt.

Serwery 1 szt.

Koi'nputeiy PC 5 szt.

Moiiitory 5 szt.

Drikarki 15 szt.

UPS-y 6 szt.

Notebooki 1 szt.

Skanery 1 szt.

Sieć komputerowa wraz z GPD l szt.



Załącznik nr 2 do umowy

z .......................................................r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZF,TU KOMPUTEROWEGO DO NAPRAWY/
ODBIORU SPRZF,TU KOMPUTEROWEGO Z NAPRAWY

Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa i adres Zamawiającego:
OR KRUS w Białymstoku
ul. Legionowa 18
15-099 Białystok

r A. Przekazanie sprzętu komputerowego do naprawy (wypełnia Zamawiający)

%
iRodzaj
iurządz«

j, typ, model
.enia:

umer inwentaryzacyjny:

INr fabryczny:
I]l. Naprawa

r

l
l

l

l
l

l
l

is awarii zgłoszonej
rzez użytkownika:

'?Sprzętwydał: Sprzęt przyjął:

Data wydania do nii1irawy i podpis pracownika W)adzialti

Adminisłracyjno-Gos1iodarczego Zamawiaji)cego
Data przyjęcłn do naprawy i czytelny podpis pracownika serwisu

Wykonawcy
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[

%
iRodzaj, typ, model
iurządzenia:ma:

%ny:

1
4

is awarii stwierdzonej przez
ownika serwisu

ykonawcy:

ykaz wykonaiiych czynności
trakcie naprawy:

B 1. Odbiór sprzętu komputerowego z naprawy (w?ypełnia Wykonawca)

r

l
l

l

l

l
l

1
1
1

IlaZWa ceiiajediios}kowa br+i+}o

ykaz wymienionych części i koszt: IlaZWa ceiia 3ediiosłkowa brritto

liaZWa ceiiajediios+kowa brri}jo

IlaZWa ceiia jediiosłkowa brriłto

ficzbaroboczogodzinikoszt: i............x..................zl....................................złbrutto
Liczba Rb siawka godzinowa svarlosc robocłzny

Całkowita cena za naprawę sprzętu: ...... ...... ..... ............. ... ... ...... ......... ...... ... ....... zł brutto l

iUdziel?
Ina napi

lona gwarancja
?rawiony sprzęt

il2 miesię
luŻ7 Wan7 i

ięcy liczona od daty odbioru sprzętu z naprawy, a w przypadku części
ch, regenerowanych 6 - i'niesięcy ll

Sprzęt został
prawiony/nienaprawiony*

Data i czytelny podpis 1iracownika seiivisu Wykonawcy

r B 2. Odbiór sprzętu komputerowego z napraw> (w'ypełnia Zamawiający)

cena zgodności naprawy sprzętu Uwagi:
zgłoszeiiiem użytl<ownika

irzętu dokonana przez
racownika IT:

iUwagi:
iOcena poprawności
xykonanej naprawy dokonana
rzez pracownika IT:

i

Data i podpis 1iracownilia Samodzielnego Refera(u liiforma(yki i Telekomuiiikacji

otwierdzenie odbioru z serwisu

Da(a obioru z naprawy i czy(elny podpis pracownika Wydzialu Adminis(racyjno- Gospodarczego

" wlaściwe zaziiaczyć. W przypadku bral<u możliwości naprawy sprzętu do protokol?i należy dolczyć ekspertyzę wedlug wzoru określoiiego
w za%czniku iir 3 do umowy.

12



Załącznik nr 3 do umowy

z ..................................................... r.

Wycena naprawy sprzętu komputerowego

Cześć A: Ocena naprawy sprzętu /W)pełnia Wykonawca/

lł. Urządzenie

l Rodzaj, typ, model urządzenia:

r Nr inwentarzowy KRUS:

r Nr fabryczny:

r Data przekazania do naprawy:

%
Opis uszkodzenia:

l
r

l
l

1
1
l

l

l
l

l

Cena jednostkowa brutto
użyvvan> ch?'regenerowanych
CZęŚCi

zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

r m. Koszt naprawy J l
Koszt robocizny brutto: Koszt części brutto: i Razem brutto:

a) zł

części nowych a) zł

z +iwzgl(?dnieniein cz(;ści nowy
b) zł

części użyvm'?ychlregenerowanych l ))) zł

Zulwzględnieniem części używanyclilregenerowanych

W>'kaz cześci do ysr> mian>': Cenajedn. brutto
nowych czę';ci

......... X zł
Ilość Rb stawkagodzinoixaii i'azein

Data sporządzenia wyceny: ?Sporządził:

Czytelny podpis pracosvnłka Wykonawcy
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Cześć B: Dane ewidencyjne sprzętu i stanowisko Zamawiaj4cego co do dalszej naprawy

/ Wyełnia Zamawiając.l1

Rodzaj, typ, model urządzenia:

Nr inwentarzowy KRUS:

Nr fabryczny:

Data zakupu urządzenia:

Gwarancja:

Waitość ewidencyjna urządzenia:

Dotychczasowy koszt napraw urządzeiiia:

r Częstotliwość występowaiiia usterki: l l

Data przekazania do naprawy:

Stanowisko IT (informatyka):
Stanowisko inforianatyka powinno zawierać ocenę w
zakresie wypełnionej przez Wykonawcę części A
załącznika nr 4 do umowy, w szczegóiności dotyczące:
a) opisu uszkodzenia
b) wskazanych części do w)imiany.

?Sprawdził:

Uwagi:

Da(a i podpis prncownika Samodzielnego Refera(u Inforina(yki i

Telekomuiiikacji

Da!a i podpis liierownika Wydzialu Adminis(riicyjno-Gospodarczego

lub innej upoważnioiiej osoby

Stanowisko Dyrektora OR KRUS
wBiałymstoku lub innej
upoważnionej osoby:

'?Zatwierdził:

Pod1iis Dyrelikorn OR KRI?S w Bialyms(oku

Iub innej upowgżnionej osoby
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Załącznik nr 4 do umowy

z ,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................... r.

------------------------- "a 00000"0 ?"0 000 0")
dnia

iniejscowość

Ekspertyza techniczna sprzętu komputerowego

Wykonawca:

Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bia§mstoku,
?il. Legionowa 18, 15-099 Biahxstok

Przedmiot ekspertyzy:

ROk produkcji:

Nr fabiyczny:

Nr inwentarzowy:

Opis stanu technicznego:

Wnioski:

Podpis wykonawcy ekspertyzy
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Załącznik iir 5 do umowy

l'.z ...................................... ...... .............l0

imię iiiazwisko

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

DO UMOWY ZAWARTEJ W DNIU ..................................r.

1. Zobowiąz?iję się w stos?mku do Zamawiającego do iiiewykorzystywania pozyskanycli iiifori'nacji
w związku z realizacją ?imowy w celacli irmycli iiiż określone w iiiiiiejszej ?imowie.

2. Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy danych osobowych określonej w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 roku o oclironie danych osobowycli (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 922).

3. Zobowiązuję się zacliować w tajerrmicy wszelkie iiiformacje dotyczące Zamawiającego lub
działalności przez iiiego prowadzoiiej, które ziiajdą się w moim posiadani?i w związku
z realizacją niiiiejszej umowy. Postaiiowienie to iiie odnosi się do iiiformacji, które są powszecliiiie
znaiie lub zostaiią podaiie do wiadomości publicziiej samodzielnie przez Zamawiającego.

/i'niejscowość, data/ /podpis/
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