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Znak sprawy: WOIT.271.13.2018
Wzór umowy
Umowa nr
zawarta w dniu

roku w Zgierzu

pomiędzy:
Gminą Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawia II 16, NIP 732-20-37-248,
reprezentowaną przez:
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Zgierza - Małgorzaty Błaszczyk,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"

z siedzibą
Nr KRS/wpis do ewid.dz.gosp

,
, NIP

reprezentowaną/ym przez

, REGON

,
,

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą"

wyłonionym
w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia
publicznego, znak sprawy
WOIT.271.13.2018, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.) zwaną dalej „Ustawą", o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy, na zrealizowanie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU PN.:
"WDROŻENIE
I
ROZBUDOWA
TECHNOLOGII
INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNYCH
W
GMINIE
MIASTO
ZGIERZ"
W
RAMACH
PODDZIALANIA VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU".
§ 1. Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zamówienie: DOSTAWA
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU
PN.: "WDROŻENIE I ROZBUDOWA TECHNOLOGII
INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNYCH
W
GMINIE
MIASTO
ZGIERZ"
W
RAMACH
PODDZIALANIA VII. 1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w tym postępowaniu stanowiącą załącznik
nr 2.
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2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego
w Urzędzie Miasta Zgierza.

Do Urzędu Miasta Zgierza należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt
teleinformatyczny według opisu przedmiotu zamówienia:
Serwer rakowy - 2 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Zasób taśmowy - 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Przełączniki sieciowe (z modułami STACK) - 2 szt. [dostawa, instalacja, konfiguracja]
Router - 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Firewall - 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Komputery All-In-One - 50 szt. (dostawa)
Komputery All-In-One - 10 szt. (dostawa)
Pakiet biurowy - 60 szt. (dostawa)
System operacyjny dla komputerów 60 szt. (dostawa, instalacja na komputerach
zaoferowanych przez Wykonawcę - może być preinstalowany przez Producenta)
System operacyjny serwerowy (rozbudowany) - 2 szt. [dostawa, instalacja na serwerach
zaoferowanych przez Wykonawcę]
System operacyjny serwerowy (podstawowy) - 4 szt. [dostawa]
Oprogramowanie antywirusowe (licencja na 300 stanowisk) [dostawa]
Oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa (dostawa, instalacja, konfiguracja)
Oprogramowanie bazodanowe (dostawa)
§ 2. Termin realizacji
Przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w§ 1 umowy zgodnie
z ofertą - załącznik nr. 2 do umowy, z dotrzymaniem najwyższej staranności oraz z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także
zgodnie z obowiązującymi normami, w terminie określonym w § 2 umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość do odbioru wstępnego i końcowego
wykonanego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu sprzętu wraz z oprogramowaniem
oraz kompletu wymaganej dokumentacji po dokonanej instalacji i konfiguracji, o której mowa
w § 1 umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w celu sprawnej i bezkonfliktowej
realizacji niniejszej umowy.

4.

Wykonawca jest
zobowiązany do
bezzwłocznego
informowania Zamawiającego
o zagrożeniach dla realizacji umowy, w szczególności dotyczących terminów i zakresu
rzeczowego umowy.
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§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania umowy
w szczególności poprzez:
1.

Współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu przedmiotu umowy.

2.

Udostępnianie Wykonawcy wszelkich posiadanych
dla prawidłowej i kompletnej realizacji umowy.

informacji

mających

znaczenie

§ 5. Dostawa, odbiory i uruchomienie
1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie,
będące przedmiotem umowy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie pełne ryzyko
związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru
przez Zamawiającego. Z chwilą dokonania odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego
bezusterkowym Wstępnym Protokołem Odbioru, całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty
przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.
2. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy oraz uruchomienie/konfiguracja
w wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 6 umowy.

wliczone

są

3. Miejscem odbioru/konfiguracji przedmiotu umowy będzie Urząd Miasta Zgierza.
4. Odbioru wykonanego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
5. Dowodem dostarczenia przedmiotu umowy jest bezusterkowy Wstępny Protokół Odbioru
podpisany przez Zamawiającego, natomiast dowodem wykonania umowy jest Końcowy
Protokół Odbioru bez zastrzeżeń. Końcowy Protokół odbioru bez zastrzeżeń musi zostać
podpisany nie później niż w ostatnim dniu w terminie podanym w § 2.
6. Zamawiający w terminie do 7 (roboczych) dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości
do odbioru końcowego, jest uprawniony do testowania dostarczonego przedmiotu umowy pod
kątem jego sprawności.
7. Z przeprowadzonych testów komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi Końcowy
Protokół Odbioru, w którym stwierdzi czy całość dostarczonego przedmiotu umowy jest wolna
od wad.
8. W razie stwierdzenia w Protokole Końcowym, o którym mowa w ust. 7, iż którekolwiek
dostarczone w ramach przedmiotu umowy urządzenie, oprogramowanie jest niesprawne lub
przeprowadzana instalacja jest niepoprawna. Wykonawca w terminie do 7 (roboczych) dni
od dostarczenia mu Protokołu Końcowego, o którym mowa w ust. 7 jest zobowiązany
dostarczyć nowe sprawnie działające urządzenie, oprogramowanie lub dokonać naprawy, bądź
też poprawy przeprowadzonej instalacji.
9. Brak dostarczenia sprawnie działającego sprzętu lub oprogramowania może stanowić podstawę
do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym
mowa w § 11 ust. 2 lit. b) umowy.
10. Datę podpisania przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru traktuje się, jako
datę wykonania umowy.
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§ 6. Wartość umowy i warunki płatności
1. Wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą, z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi
łącznie brutto
zł (słownie złotych:
w tym należny podatek VAT 23 % -

zł (słownie złotych:

),
).

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz
wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie między Stronami nastąpi na podstawie faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot umowy będzie podpisany bez
zastrzeżeń Końcowy Protokół Odbioru.
5. Faktura VAT będzie wystawiona na Gminę Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16.
NIP 732-20-37-248 w terminie
dni od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru
bez zastrzeżeń.
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
w terminie
dni od daty jej otrzymania przelewem na konto Wykonawcy.
7. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego bankowego
polecenia przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
§ 7. Kary
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne na następujących zasadach:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1 umowy,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w stosunku
do terminu określonego w § 2 umowy,
c) za opóźnienie w czasie reakcji na zgłoszony problem, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc
od dnia następnego określonego w § 9 ust. 14 umowy,
d) za opóźnienie w dostarczeniu urządzenia lub oprogramowania wolnego od wad
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 8 umowy.
2. Strony ustalają, że w razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek
ustawowych za opóźnienie.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrąceń ze złożonej faktury
VAT za ewentualne kary umowne naliczone Wykonawcy.
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§ 8. Kontakt
Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest pracownik Wydziału
Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza - Sebastian Piechota tel. 427143155, w przypadku jego
nieobecności Paweł Stankowski tel. 427143159.
Przedstawicielem

Wykonawcy

w
sprawie
realizacji
, w razie jego nieobecności

niniejszej

umowy

jest

§ 9. Gwarancja i serwis gwarancyjny
1.

Wykonawca udziela gwarancji na okres
dla 2 szt. Serwerów, .... dla wkładek SFP+ (o ile
będą wymagane),
dla modułów 2 szt. 2x1 OG (o ile będą wymagane), .... dla okablowania,
liczonych od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu eksploatowania sprzętu komputerowego
z dopuszczeniem serwisu „door-to-door" tylko dla dodatkowych elementów: (o ile będą
wymagane) wkładek SFP+, modułów, okablowania z pokryciem kosztów wysyłki przez
Producenta sprzętu lub Wykonawcę.

2.

Wykonawca udziela gwarancji na okres
dla 1 szt. Zasobu taśmowego,
dla modułu
(SAS),.... dla okablowania, liczonych od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru bez
zastrzeżeń..
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu eksploatowania sprzętu komputerowego
z dopuszczeniem serwisu „door-to-door" tylko dla dodatkowego modułu (SAS) o okablowania
z pokryciem kosztów wysyłki przez Producenta sprzętu lub Wykonawcę.

3.

Wykonawca udziela gwarancji na okres
dla 2 szt. przełączników sieciowych, ... dla 2 szt.
modułów STACK,
dla 4 szt. wkładek SFP+, .... dla okablowania użytego w celu
podłączenia przełączników z serwerami, liczonych od dnia podpisania Końcowego Protokołu
Odbioru bez zastrzeżeń.
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu eksploatowania sprzętu komputerowego dla
z dopuszczeniem serwisu „door-to-door" dla modułów, wkładek, okablowania za wyjątkiem
przełączników z pokryciem kosztów wysyłki przez Producenta sprzętu lub Wykonawcę.

4.

Wykonawca udziela gwarancji na okres
dla 1 szt. Routera,
dla wkładek SFP (o ile
będą wymagane) liczonych od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu eksploatowania sprzętu komputerowego
z dopuszczeniem serwisu „door-to-door" tylko dla wkładek SFP (o ile będą wymagane)
z pokryciem kosztów wysyłki przez Producenta sprzętu lub Wykonawcę.

5.

Wykonawca udziela gwarancji na okres
dla 1 szt. Firewalla, liczonych od dnia
podpisania Końcowego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu eksploatowania sprzętu komputerowego

6.

Wykonawca udziela gwarancji na okres
dla 50 szt. Komputerów All-In-One, liczonych
od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu eksploatowania sprzętu komputerowego
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