Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
(WZÓR UMOWY)
Nr postępowania: ZP/50/055/D/17
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:
…………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ....................................................................................................................................................
(w przypadku spółek prawa handlowego)

....................................................................................................................................................
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../posiadającą REGON: ..............................
i NIP: ..............................,
reprezentowaną przez:
..................................................................
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG)
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą …………………………………….,
z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP ………………………….., REGON ………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie zestawu serwerów typu blade i urządzeń
sieciowych wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe na potrzeby Centrum Usług
Informatycznych Politechniki Gdańskiej.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………. r., będącymi integralną
częścią niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, jest zgodny ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z urządzeń i licencji, o których mowa w
§ 1 ust. 1 Umowy, nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich.
§2
Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: ………. dni od dnia zawarcia umowy.
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2. Urządzenia i licencje stanowiące przedmiot umowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę na adres
Politechnika Gdańska Centrum Usług Informatycznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 GdańskWrzeszcz, pomieszczenie serwerowni pok. 254, Gmach Główny. Koszty przewozu, opakowań
i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy ponosi Wykonawca.
3. Wszystkie dostarczone urządzenia, zostaną oznakowane przez Wykonawcę w widocznym miejscu
naklejką zawierającą następujące informacje: nr umowy dostawy, nazwę, nr telefonu, adres e-mail
i godziny urzędowania serwisu Wykonawcy oraz datę wygaśnięcia gwarancji.
4. W przypadku zmiany danych zawartych na naklejkach informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uaktualnić treść naklejek. W szczególności
zmiana danych następuje w przypadku naprawy lub wymiany gwarancyjnej sprzętu oraz zmiany
danych kontaktowych serwisu Wykonawcy.
§3
Cena i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Umowy, ustala się cenę brutto w wysokości:
…………………………………………….. zł,
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………..).
2. Podstawą do zapłaty będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego
odbioru (bez zastrzeżeń) dostawy i uruchomienia urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
3. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Cena wskazana w § 3 ust.1 Umowy jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy
cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy określonego w SIWZ, w
tym koszty dostawy i uruchomienia urządzeń, koszty gwarancji wraz z dostarczeniem odpowiednich
licencji, o ile będą one niezbędne do zgodnej z prawem realizacji funkcjonalności urządzeń.
6. Zgodnie z możliwościami, jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), Zamawiający
podejmie działania w kierunku zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT do urządzeń będącej
przedmiotem dostawy, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Jeżeli Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury,
Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu ww. zaświadczenia wystawi fakturę
korygującą podatek VAT.
§4
Warunki realizacji przedmiotu umowy
1.

2.

4.

Dostawa i uruchomienie przedmiotu umowy do Centrum Usług Informatycznych Politechniki
Gdańskiej odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dniach roboczych Zamawiającego,
w godzinach 8:00 – 14:00 lub w innym wspólnie uprzednio uzgodnionym terminie.
O gotowości dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego
telefonicznie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy do kontaktów z Wykonawcą,
Zamawiający wyznacza: Radosława Brendla, e-mail: radoslaw.brendel@pg.gda.pl, tel.
58 348 62 42, tel./fax 58 347 14 90, a Wykonawca wyznacza ……………………….., email: …………………, tel. ……………………
O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się
wzajemnie drogą pisemną lub e-mailową. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku
obciążają stronę zobowiązaną.
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5.
6.

7.

Zamawiający nie przyjmie dostawy urządzeń niezgodnych z danymi opisanymi w formularzu
rzeczowo-cenowym.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień związanych z ilością lub niezgodnością
przedmiotu dostawy w stosunku do wyszczególnionych na fakturze, Zamawiający wstrzyma
płatności do momentu usunięcia w/w nieprawidłowości.
W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania.
§5
Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego.
2. Wykaz urządzeń objętych gwarancją oraz warunki gwarancji zawiera załącznik nr 2 do Umowy,
stanowiący jej integralną część.
3. Konieczność dokonania czynności określonych w załączniku nr 2 do Umowy, Zamawiający zgłasza
telefonicznie, faksem lub e-mailem na numery i adres wskazany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać protokół wykonanej naprawy gwarancyjnej z
wykazem uszkodzeń i zużytych materiałów, w terminie 7 dni od dnia wykonania danej usługi.
5. Zamawiający zobowiązany jest przechowywać kopie protokołów wykonanych napraw wraz z
wykazami zużytych materiałów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych elementów objętych gwarancją w ciągu
maksymalnie 1 dnia roboczego Zamawiającego licząc od następnego dnia po stwierdzeniu
konieczności wymiany elementu umowy (przez dni robocze zamawiającego, Strony rozumieją dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
7. Zamawiający w ramach Umowy zobowiązany jest do:
a) nieotwierania bez upoważnienia Wykonawcy urządzeń oraz niedokonywania zmian sprzętowych
bez pisemnej zgody Wykonawcy,
b) informowania pisemnie Wykonawcy o zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania na
urządzeniach, nie później niż następnego dnia po instalacji,
c) zagwarantowania i umożliwienia dostępu do urządzeń.
8. Zobowiązania umowne wynikające z niniejszej umowy nie obejmują:
a) uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń
niezgodnej z jego przeznaczeniem, w tym niewłaściwego zasilania,
b) dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek instalacji i urządzeń wchodzących w skład
systemu, jak również otwierania i demontażu tych urządzeń przez użytkowników lub
nieupoważnione na piśmie przez Wykonawcę osoby trzecie,
c) odtwarzania danych, reinstalacji oprogramowania w razie wad nośnika (np. dysku), kontrolera
SCSI itp. uniemożliwiających wykorzystanie danych z oryginalnego nośnika, materiałów
eksploatacyjnych i materiałów ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji.
9. Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie
oprogramowania, którego nie jest Producentem w szczególności do samodzielnego usuwania
błędów i awarii w tym zakresie. Usunięcie wady oprogramowania następować może wyłącznie w
zakresie i terminie zapewnionych przez producenta oprogramowania, w szczególności poprzez
dostarczenie w ramach wykupionego programu wsparcia poprawki (łaty), poprawionej lub
uaktualnionej wersji oprogramowania.
10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.
11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom.
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§6
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy i wdrożeniu urządzeń, o których mowa w § 1
ust. 1 Umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji, określonego w § 2 ust. 1
Umowy - w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości
0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu awarii, o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,5 % ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej
Umowy przez jedną ze Stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę
umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak
również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny.
5. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie
od Umowy.
§7
Pozostałe warunki wykonania umowy
1. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie
mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw
na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich licencji, patentów, wzorów
użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy.
2. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Uczelni
spisując wraz z przedstawicielami Wykonawcy stosowny protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady bądź braki, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie uzgodnionym protokolarnie
przez obie strony. W takim przypadku, terminem odbioru całości dostawy, upoważniającym
Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków lub usunięcia wad.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przekazania.
§8
Postanowienia końcowe
1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia w przypadku, gdy
do ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy (§ 2 ust. 1) oferowane urządzenia nie będą
dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może
zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych
w cenie nie większej niż w ofercie i Strony ustalą nowy termin umowy, z tym że wielkość musi być
powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności
dokonania zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta
sprzętu o braku na rynku zamienianego urządzenia lub elementu.
3. Ponadto Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) zmiany stawki podatku VAT – cena może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub
podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność
będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
b) zmiany terminu - terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie w
przypadku wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako zdarzenia
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającej realizację
dostawy w terminie określonym w umowie. Zmiana terminu może ulec zmianie również ze
względu na wniosek Zamawiającego, jeśli realizacja umowy w ustalonym wcześniej terminie
mogłaby zagrozić utratą ciągłości pracy u Zamawiającego. W okolicznościach wyżej
wymienionych Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi być
powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego.
SIWZ, oferta Wykonawcy i wszelkie aneksy oraz załączniki sporządzone do umowy stanowią jej
integralną część.
Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Gwarancja oraz rodzaj i warunki świadczonych usług dla zestawu dwóch serwerów
plików dla Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej w ramach Umowy
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -ZP/50/055/D/17
Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………..……………………

…………………………………..…

(podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego)

(podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik 2 do Umowy
Nr postępowania: ZP/50/055/17

Gwarancja oraz rodzaj i warunki świadczonych usług dla zestawu serwerów typu blade i
urządzeń sieciowych wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe na potrzeby
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej w ramach Umowy
I.

II.

Zakres subskrypcji usług:
1. dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy urządzeń oraz
wsparcie techniczne dla tego oprogramowania,
2. naprawa lub wymiana urządzeń lub ich elementów w przypadku ich awarii
3. wsparcie dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania systemowego firmy VMware.
Warunki realizacji usług:
1. subskrypcja obejmuje dostarczone w ramach postępowania ZP/…/055/D/17 urządzenia oraz
licencje zainstalowane w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej
mieszczącej się pod adresem: 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,
2. Zamawiający uzyska subskrypcję bezpośrednio u przedstawiciela producenta lub producenta
sprzętu i oprogramowania umożliwiającą zgłaszanie wszelkich spraw związanych z gwarancją,
usterkami, dostępem do bazy wiedzy itp.,
3. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w miejscu
użytkowania sprzętu (on-site) z czasem reakcji do następnego dnia roboczego, tzw. Next
Business Day, licząc od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą telefonu,
faksu, dedykowanej aplikacji serwisowej lub poczty elektronicznej, Usługa musi być świadczona
przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis (firma, osoby) na koszt Wykonawcy,
4. W przypadku zaistnienia konieczności wymiany uszkodzonego elementu, wszelkie niezbędne
części zamienne wraz z ewentualnymi kosztami transportu zawarte będą w cenie subskrypcji.
Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z usunięciem
awarii. Wymiana elementu nastąpi w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego licząc od następnego
dnia po zgłoszeniu,
5. W trakcie subskrypcji zapewniającej wsparcie Zamawiający otrzyma prawo do uaktualnień do
najnowszych pojawiających się w tym czasie wersji oprogramowania oraz prawo do instalacji
wszelkich pojawiających się w tym czasie uaktualnień, poprawek (patch-y) firmware-u
związanych z dostarczonymi urządzeniami
6. W trakcie trwania subskrypcji zapewniającej wsparcie Zamawiający otrzyma dostęp do Centrum
Pomocy Technicznej (on-line) producenta sprzętu i oprogramowania. W ramach tego dostępu
Zamawiający otrzyma dostęp do bazy wiedzy producenta sprzętu i oprogramowania,
dokumentacji technicznej oraz materiałów związanych z eksploatacją dostarczonych urządzeń.
7. Zamawiający otrzyma dostęp do telefonicznego wsparcia zdalnego producenta lub
przedstawiciela producenta sprzętu i oprogramowania oraz pomoc na miejscu (on-site)
świadczoną w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00,
8. Zostanie zapewniona możliwość określenia priorytetu zgłoszenia serwisowego,
9. W przypadku zaistnienia konieczności transportu urządzenia podlegającego naprawie do
serwisu, Wykonawca na własny koszt obowiązany jest do jego odbioru i – po naprawie –
dostarczenia go do siedziby Zamawiającego,
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10. Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodzie
oprogramowania, którego nie jest Producentem w szczególności do samodzielnego usuwania
błędów i awarii w tym zakresie. W przypadku wystąpienia błędu lub awarii w oprogramowaniu
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wadę producentowi oprogramowania oraz monitorować
status zgłoszenia w celu jak najszybszego rozwiązania problemu u Zamawiającego. Usunięcie
wady oprogramowania następować może wyłącznie w zakresie i terminie zapewnionych przez
producenta oprogramowania, w szczególności poprzez dostarczenie w ramach wykupionego
programu wsparcia poprawki (łaty), poprawionej lub uaktualnionej wersji oprogramowania.
11. W przypadku uszkodzenia dysków Zamawiający oczekuje w ramach subskrypcji możliwości
pozostawienia uszkodzonych dysków w siedzibie Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………

WYKONAWCA

……………………………..
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