Załącznik nr 3 – projekt umowy
Warszawa, dnia ………..r.
Umowa nr ...../...../.....
zawarta w dniu ........... 2019 roku pomiędzy, działającą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa,
Regionalną

Dyrekcją

Lasów

Państwowych

w

Warszawie,

03-841

Warszawa,

ul. Grochowska 278, NIP: 5250010918, reprezentowaną przez:
Dyrektora Marka Romana
zwany w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a firmą:
............................................................................................................................
w...............................................,

z

siedzibą

ul.............................................................................................,

NIP: ..........................................., reprezentowaną przez:
............................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” lub odrębnie „Stroną”
Umowa została zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego z wyłączeniem obowiązku
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek nr EI.270.20.2019.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest:
a) dostawa 2 Serwerów o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
b) rozbudowa macierzy IBM Storwize V5010;
c) szkoleniem personelu z zakresu wdrożonej infrastruktury;
d) świadczenie dodatkowego wsparcia technicznego na dostarczone urządzenia na warunkach
określonych § 12 niniejszej umowy;
e) oprogramowanie do zarządzania serwerami.
§ 2.
Koordynatorzy do realizacji Umowy
1. Strony niniejszym wyznaczają swoich koordynatorów do realizacji Umowy, uprawnionych
do bieżących kontaktów i ustaleń związanych z jej realizacją :
a) ze

Strony

Zamawiającego

–

Paweł

Paszkowski

,

telefon:

+48 534-828-166,

e-mail: pawel.paszkowski@warszawa.lasy.gov.pl
b) ze

Strony

Wykonawcy

–

……………………………….,

telefon:

……………………,

e-mail: ……………………………………………………………….
2. W ramach realizacji Umowy uprawnienia Koordynatorów obejmują następujące czynności
wykonywane w imieniu i na rzecz Stron:
a) nadzorowanie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań;
b) uzgodnienia organizacyjne;
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c) przekazywanie i odbieranie pism, zawiadomień, komunikatów, e-maili, etc.;
d) udział w czynnościach odbiorowych oraz poświadczanie ich wyników podpisem na protokole
odbioru lub wezwaniu do usunięciu uchybień bądź błędów;
e) udział w innych czynnościach, nie wskazanych w pkt a) – d), niezbędnych do wykonania Umowy.
§ 3.
Termin realizacji
1. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu Umowy określonego w § 1, w terminie 30 dni o daty
zawarcia Umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia pod adres 03-841 Warszawa,
ul. Grochowska 278.
2. Zamawiający

uzna

dostawę

za

wykonaną,

jeżeli

w

terminie,

o

którym

mowa

w ust. 1 Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i uruchomi Serwery zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego oraz przeszkoli personel z zakresu ich obsługi zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
3. Dostawa produktów odbędzie się na koszt Wykonawcy, ponadto odbędzie się w godzinach pracy
Zamawiającego. Dokładne określenie dnia dostawy nastąpi w wyniku obustronnych ustaleń
pomiędzy koordynatorami umowy.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą odbioru określoną
w § 6 Umowy.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy
w sposób odpowiadający celowi Umowy.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do sprzedaży urządzeń wymienionych
w ofercie.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe przy realizacji umowy i na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych
prac wynikających z przedmiotu umowy.
4. O terminach realizacji dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem, e-mailem na adres informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz, że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń,
z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z prawa
należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub
znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu
umowy wymaga korzystania z tych praw.
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§ 6.
Procedura odbioru
1. Odbiór przedmiotu umowy będzie udokumentowany pisemnie, w formie protokołu podpisanego
przez obie strony w dniu zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1.
2. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu:
a) czy dostarczono produkty zgodne z wymogami umowy;
b) czy sprzęt jest fabrycznie nowy;
c) czy dostarczone produkty są objęte gwarancją producenta i posiadają kompletną dokumentację
pozwalającą na prawidłowe ich użytkowanie, m.in. instrukcję obsługi;
d) czy dostarczone produkty nie mają wad fizycznych i uszkodzeń, są wyposażone w komplet
przewodów i zasilaczy elektrycznych;
e) czy zostały zrealizowane czynności związane z konfiguracją serwerów, oprogramowania oraz
macierzy;
f) realizacji zadań wynikających z § 1 ust. 1 lit. c tj. szkolenia personelu.
3. Jeżeli sprawdzenie da wynik pozytywny, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy podpisany
protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT
za wykonaną dostawę.
4. Jeżeli sprawdzenie nie da pozytywnego wyniku, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy na
piśmie wykaz braków. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania wykazu, Wykonawca usunie braki
i zgłosi Zamawiającemu gotowość do ponownego odbioru.
5. W przypadku, gdy zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy przedmiot
zamówienia zawierający nadal niezgodny z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może
rozwiązać umowę i naliczyć karę zgodnie z § 8 ust. 1 lit. c).
§ 7.
Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Całkowita maksymalna wartość Umowy wynosi:
netto: ................... zł (słownie:...........................................................)
podatek VAT - tj. ............zł (słownie:.....................................................)
brutto: ...................zł (słownie:...........................................................)
i będzie naliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
a) koszt 2 Serwerów o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
netto: ................... zł (słownie:...........................................................)
podatek VAT - tj. ............zł (słownie:.....................................................)
brutto: ...................zł (słownie:...........................................................)
b) rozbudowa macierzy IBM Storwize V5010 - 2 Adaptery FC 16 Gb – 4 portowe;
netto: ................... zł (słownie:...........................................................)
podatek VAT - tj. ............zł (słownie:.....................................................)
brutto: ...................zł (słownie:...........................................................)
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c) szkoleniem personelu z zakresu wdrożonej infrastruktury;
netto: ................... zł (słownie:...........................................................)
podatek VAT - tj. ............zł (słownie:.....................................................)
brutto: ...................zł (słownie:...........................................................)
d) świadczenie dodatkowego wsparcia technicznego na dostarczone urządzenia na warunkach
określonych § 12 niniejszej umowy;
netto: ................... zł (słownie:...........................................................)
podatek VAT - tj. ............zł (słownie:.....................................................)
brutto: ...................zł (słownie:...........................................................)
e) oprogramowanie do zarządzania serwerami;
netto: ................... zł (słownie:...........................................................)
podatek VAT - tj. ............zł (słownie:.....................................................)
brutto: ...................zł (słownie:...........................................................)
2. Faktura zostanie wystawiona na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie,
ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, NIP 5250010918 i powinna w treści zawierać numer
Umowy oraz precyzyjne wyszczególnienie części składowych całkowitej wartości faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiający protokół odbioru przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy.
4. Termin płatności faktury wystawionej w ramach realizacji przedmiotowej Umowy, to 14 dni od dnia
skutecznego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
6. Zamawiający oświadcza, że płatność wynikająca z niniejszej umowy zostanie zrealizowana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
§ 8.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,2% całkowitej wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku
do terminu określonych w § 3 ust. 1 Umowy;
b) 0,2% całkowitej wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w reakcji
na ujawnioną i zgłoszoną awarię dostarczonego urządzenia w stosunku do terminu określonych
w § 12 ust. 1 Umowy;
c) 10% całkowitej wartości Umowy brutto za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których konieczne będzie naliczenie kar umownych Zamawiający
oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie w/w kar.
4. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty.
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§ 9.
Cesja
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji Umowy
na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10.
Klauzula poufności
Informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy nie mogą być wykorzystywane bez
obopólnej pisemnej zgody Stron do celów innych niż realizacji Umowy. Strony zobowiązują się do
utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelki informacji (w szczególności ekonomicznych, technicznych,
handlowych i organizacyjnych), z którymi Strony Umowy oraz osoby, przy pomocy, których Strony
wykonywać będą wskazane wzajemne obowiązki, zapoznają się przy realizacji Umowy. Powyższe
zobowiązania trwają również po zakończeniu obowiązywania Umowy.
§ 11.
Podwykonawstwo
Przedmiot Umowy zostanie w całości zrealizowany przez Wykonawcę.
§ 12.
Gwarancja i wsparcie techniczne
1.

Począwszy od daty podpisanego protokołu odbioru Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
na okres 60 miesięcy realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji następnego dnia
roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta.

2.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

3. Usługi gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z procedurą gwarancyjną
dołączoną do dostarczonych i zainstalowanych produktów, co oznacza, iż wszystkie zgłoszenia
gwarancyjne będą kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, a Wykonawca, zgodnie z
przedmiotem zgłoszenia, będzie realizował świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi osobiście lub
wyegzekwuje ww. świadczenia od producenta, który udzielił gwarancji.
4. Procedura gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać co najmniej:
1. organizację serwisu, tryb zgłaszania awarii,
2. procedury techniczne dotyczące naprawy i wymiany urządzeń,
3. procedury serwisu prewencyjnego mającego na celu utrzymania urządzeń w pełnej
sprawności technicznej,
4. procedury aktualizacji licencji
5. Udzielenie gwarancji wymaganej przez Zamawiającego w przedmiotowej umowie, nie może
pociągać za sobą żadnych dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego.
6. Jeżeli w ramach świadczenia usług gwarancyjnych zajdzie konieczność przetransportowania
serwisowanego sprzętu z siedziby Zamawiającego do siedziby podmiotu świadczącego
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przedmiotowe usługi, koszt transportu pokrywa Wykonawca.
7.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w okresie obowiązywania gwarancji.

8.

Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany na własny koszt każdego urządzenia, spośród
dostarczonych, które uległo trzeciej kolejnej awarii w okresie gwarancji, na nowe wolne od wad,
posiadające parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od tych, jakie posiadało urządzenie
uszkodzone.

9.

Niezależnie od gwarancji jakości, Zamawiającemu służy rękojmia za wady na zasadach ogólnych
wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że Strony wyłączają zastosowanie
art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego, a Zamawiający może dokonać zgłoszenia wady lub usterki
w terminie 14 dni od jej wykrycia.

10. Urządzenia muszą być fabrycznie wyposażone przez producenta w podzespoły zgodne
ze specyfikacją, a ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz odpowiednie przepisy innych działów prawa obowiązujących na terytorium Polski.
3. Dokumenty lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami Umowy w formie pisemnej należy
kierować na adres Stron umowy wskazany w komparycji, zaś informację przekazywane pocztą
elektroniczną na adres koordynatorów Umowy wskazanych w § 2.
4. Wszelkie terminy określone w Umowie dla czynności Zamawiającego wstrzymują bieg terminu
realizacji Umowy określony dla Wykonawcy. Opóźnienia w realizacji ww. czynności z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego nie stanowią podstawy do naliczenia kar umownych
obciążających Wykonawcę.
5. Opóźnienie w czynnościach decyzyjnych określonych w Umowie dla Zamawiającego nie może być
traktowana jako dorozumiana odpowiedź lub decyzja pozytywna Zamawiającego.
6. Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory mogące powstać
w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w drodze bezpośrednich
negocjacji. W przypadku, gdy negocjacje mające na celu polubowne rozwiązanie sporu skończą się
niepowodzeniem – właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron Umowy.
8. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
a) Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia
b) Załącznik 2. Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy).
Zamawiający

Wykonawca
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