Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego OR.271.9.2019

UMOWA nr …../2019

Zawarta w dniu ………………….… 2019 r.
pomiędzy:
Gminą Brańsk, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. Andrzeja Jankowskiego
- Wójta Gminy
przy kontrasygnacie
2. Moniki Agnieszki Dygas
- Skarbnik Gminy
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………………. z siedzibą w …………………, ul. ………………..
NIP ………………….
zarejestrowaną w …………………………. pod nr ……………………………. ...
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu IT wraz
z oprogramowaniem:
- Serwera
- Serwera plików NAS
- Firewalla sprzętowego UTM
- Switcha sieciowego
- Oprogramowania do backupu
- Szaf wiszących rack
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostarczyć Zamawiającemu sprzęt informatyczny,
2) udzielić Zamawiającemu licencji na oprogramowanie,
- zgodnie ze szczegółową specyfikacją ujętą w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik 2 do umowy.
3) zainstalować sprzęt w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
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4) skonfigurować zainstalowany sprzęt w sposób wskazany przez Zamawiającego,
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach umowy:
1) jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,
3) jest w pełni zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, a także
spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny
zgodności,
4) posiada wsparcie producenta na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i skonfigurować przedmiot
zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. W terminie do 3 dni przed planowanymi pracami Wykonawca poinformuje Zamawiającego o
terminie prac. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.30 do 15.30.
3. Wraz z każdym sprzętem Wykonawca wyda Zamawiającemu:
1) karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub
angielskim,
2) instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim,
3) nośniki, na których utrwalono oprogramowanie.
4. Sprzęt IT zostanie dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany, a następnie przedstawiony
do odbioru w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiór sprzętu oraz nośników/kluczy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego
i podpisanego przez Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu
komputerowego.
6. Jeżeli dostarczony sprzęt będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie
spełniał wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr
1 do umowy, Wykonawca:
1) odbierze dostarczone urządzenia z siedziby Zamawiającego na swój koszt i wymieni na
nowe, wolne od wad i zgodne ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym niż w dniu
roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
2) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty, o której mowa w § 6
ust. 1.
7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy w części lub w całości.
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§3
1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest objęty gwarancją na warunkach nie gorszych niż ujęte
w Załączniku nr 1 do umowy.
2. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta z tytułu gwarancji na warunkach

ujętych w Załączniku 1 lub świadczenie gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu
gwarancji przechodzą na Wykonawcę, który jest obowiązany świadczyć z tego tytułu w
miejsce producenta na warunkach nie gorszych niż ujęte w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez

Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.
1.
2.

3.
4.

5.

§4
Wykonawca, z dniem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5, udzieli Zamawiającemu licencji
do dostarczonego oprogramowania.
Udzielona licencja powinna uprawniać do używania oprogramowania przez czas
nieokreślony, o ile Opis Przedmiotu Zamówienia nie stanowi inaczej, bez ograniczeń
terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących, co najmniej:
1) instalację i użytkowanie oprogramowanie w pełnej funkcjonalności na dostarczonym
sprzęcie w konfiguracji przedstawionej w ofercie jak i też powstałej w wyniku
rozbudowy, w tym poprzez pracowników Zamawiającego,
2) sporządzenie jednej kopii zapasowej nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono i
wydano Zamawiającemu,
3) nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji
wydanych dla oprogramowania przez producenta oprogramowania.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało
oprogramowanie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z
korzystaniem z programów, do których Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji i w
przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych nośnikach
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad nośników lub dostarczenia nośników wolnych
od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
przez Zamawiającego.
§5

Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być
kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
1) dla Zamawiającego:
Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.
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2) dla Wykonawcy:
<nazwa, adres i dane kontaktowe Wykonawcy)

§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu sprzedaży, dostawy, instalacji oraz konfiguracji
sprzętu informatycznego i udzielenia licencji do oprogramowania wynagrodzenie, w
wysokości: …… zł brutto (słownie:), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą
stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu
przez Zamawiającego sprzętu komputerowego. Płatność zastanie przekazana na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, do którego bank prowadzi rachunek VAT w
terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu
odbioru sprzętu bez uwag.
3. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
§7
1. W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu Zamawiający może odstąpić od umowy z
Wykonawcą, bez wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie
umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w
§ 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie,
2) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 6
ust. 1.
3) w przypadku niepodjęcia naprawy w terminie określonym w Załączniku nr 1 do umowy,
w wysokości 0,2% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
podjęciu naprawy,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.
§8
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części.

2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie.
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3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 11
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
§ 13
Integralna częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia.
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnik
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