Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr ZP/14/2010
zawarta w dniu … ………………… 2010 roku w Warszawie, pomiędzy
Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów
Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, reprezentowanym
przez:
- Prof. dr hab. Adama Szewczyka – Dyrektora Instytutu,
- Hannę Michalską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………….
zwanym/ą dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę w trybie: przetargu nieograniczonego; o oznaczeniu: ZP/14/2010; źródło finansowania:
fundusze UE POIG.02.03.01-00-001/09, POIG.02.03.00-00-00-03/09, dotacja 1016/IA-LAN/2010;
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż infrastruktury służącej do budowy Platformy Wirtualizacyjnej
zwanej dalej urządzeniami. W zakres przedmiotu zamówienia, m.in. wchodzi:
- instalacja zasilacza awaryjnego;
- instalacja dostarczonych serwerów, macierzy oraz biblioteki w szafach teleinformatycznych;
- konfiguracja serwerów, macierzy oraz biblioteki;
- instalacja i konfiguracja dostarczonych przełączników;
- instalacja oprogramowania VMware na wskazanych serwerach;
- migracja wskazanych maszyn fizycznych pracujących w środowisku Zamawiającego do
środowiska ESX;
- instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do backupu.
Szczegółowy zakres dostawy i opis urządzeń zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w Ofercie z dnia ……………………., stanowiących integralną część niniejszej
Umowy.
2. W ramach dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) ubezpieczenia dostawy;
b) dostarczenia urządzeń do miejsca ich instalacji w siedzibie Zamawiającego (ze zgłoszeniem
dostawy do Działu Zaopatrzenia, parter, pokój nr 30);
c) instalacji urządzeń;
d) konfiguracji urządzeń i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego;
e) dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie
elektronicznej bądź papierowej
f) …. dniowego szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie
urządzeń oraz oprogramowania;
g) autoryzowanego szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego VMware, w ośrodku
szkoleniowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.
§2
Termin wykonania
1. Strony ustalają, że realizacja zamówienia w zakresie:
a) dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomieniu urządzeń wraz ze szkoleniem pracowników
Zamawiającego w jego siedzibie nastąpi w terminie do …… tygodni od daty podpisania Umowy.
b) autoryzowanego szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego VMware, w ośrodku
szkoleniowym nastąpi w terminie do …… tygodni od daty podpisania Umowy.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się odpowiednio:
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a) dla pkt 1 a): dzień, w którym nastąpiło wydanie urządzeń. Wydanie może nastąpić po
dokonanym przez Wykonawcę montażu, instalacji i uruchomieniu, po przeprowadzeniu testu
poprawności działania urządzeń potwierdzonego protokołem (sporządzony przez Wykonawcę)
przez przedstawiciela Zamawiającego;
b) dla pkt 1 b): dzień zakończenia szkolenia potwierdzony protokołem (sporządzony przez
Wykonawcę) przez przedstawiciela Zamawiającego.
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§3
Cena
Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę przyjętą na podstawie oferty Wykonawcy:
netto (bez podatku VAT) w wysokości: ........................ PLN;
obowiązujący … % podatek VAT w wysokości: ...................... PLN;
brutto (z podatkiem VAT) w wysokości: ....................... PLN,
(słownie: …………………………………….......................................................................................).
Powyższa kwota jest stała i nie podlega rewaloryzacji.
§4
Warunki płatności
Ze względu na źródła finansowania Umowy zastrzega się możliwość wystawiania przez
Wykonawcę osobnych faktur na odpowiednie elementy zamówienia wskazane przez
Zamawiającego.
Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.
Do faktur oznaczonych numerem umowy Wykonawca dołączy kopie protokołu odbioru.
Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy nr: ………………………………………..……...
w terminie … dni od daty otrzymania oryginału faktury, wystawionej w języku polskim i w PLN w
dwóch etapach:
97% ceny brutto określonej w §3 pkt 1 Umowy tj. ………………………….. PLN - po terminie wydania
urządzeń, o którym mowa w § 2 a) Umowy;
3% ceny brutto określonej w §3 pkt 1 Umowy tj. ………………………….. PLN - po terminie
szkolenia, o którym mowa w § 2 b) Umowy;
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Strony Umowy oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania
faktur VAT i posiadają niżej podane numery identyfikacyjne (NIP):
Zamawiający: 525 000 92 69
Wykonawca: …………………..…
§5
Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub uszkodzonych w
wyniku transportu części lub całości urządzeń i ich wymiany na własny koszt.
Wykonawca zapewni gwarancję:
a) na sprzęt ……. lat;
b) na oprogramowanie ….. miesięcy, z prawem do wykonywania uaktualnień;
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
W przypadku przerw w eksploatacji urządzenia spowodowanych czasem naprawy gwarancja
ulega przedłużeniu o czas przestoju.
Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dokonywania napraw i wymian elementów uszkodzonych w siedzibie Zamawiającego;
b) przyjmowania zgłoszeń awarii i usterek od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych
od pracy) w godzinach 9:00-17:00, zgłoszenie następuje w drodze pisemnej, faksem lub
pocztą elektroniczną na adres (podany przez Wykonawcę): …………………………………………..;
c) czasu reakcji po zgłoszeniu awarii i usterek – nie dłuższego niż jeden dzień roboczy;
d) czasu naprawy (usunięcia usterki, awarii) - nie dłuższego niż 3 dni robocze;
e) dostarczenia urządzenia zastępczego - jeśli czas naprawy wyniesie powyżej 3 dni;
f) przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy - jeśli czas naprawy przekroczy 14 dni.
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g)

zapewnienia całościowego przeglądu elementów urządzeń na 1 miesiąc przed upływem
terminu ich gwarancji.
§6
Obowiązki Stron

1.

2.

Zamawiający zobowiązuje się do:
a) odebrania urządzenia (z zastrzeżeniem ustaleń § 11 pkt 2 umowy) i zapłaty umówionej ceny.
b) przygotowania pomieszczenia do instalacji najpóźniej w terminie daty dostarczenia
urządzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) powiadomienia osoby odpowiedzialnej za realizacje postanowień Umowy po stronie
Zamawiającego, o dacie dostarczenia urządzeń co najmniej na 7 dni przed przewidywanym
dostarczeniem;
b) przyjęcia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków
przez pracowników Wykonawcy;
c) dostarczenia urządzeń oraz oprogramowanie pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży
producenta, co w szczególności uprawnia do korzystania z praw serwisowania urządzeń oraz
wykonywania uaktualnień dostarczonego oprogramowania;
d) dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, bez śladów użytkowania, za wyjątkiem
użytkowania związanego z wykonaniem przez Wykonawcę własnych testów na potrzeby
przygotowania oferty;
e) dostarczenia urządzeń oznakowanych (producent i produkt);
f) dostarczenia urządzeń współpracujących z polską siecią energetyczną.

§7
Osoby odpowiedzialne
Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy a w szczególności do
podpisywania protokołów, o których mowa w jej treści są:
- ze Strony Zamawiającego: ………………………………….... , nr telefonu 0-22 589 …………..… , nr faks:
0-22 822 53 42, e-mail: .............................
- ze Strony Wykonawcy: ............................................... , nr telefonu .............................. nr
faks, e-mail: ............................ ,
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§8
Kary
Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dochodzenia kar umownych:
a) w razie jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający upoważniony jest
do naliczania kar umownych w wysokości 0,01% ceny netto (bez podatku VAT) określonej w §
3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości Umowy netto (bez podatku
VAT).
b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wartości Umowy netto (bez podatku VAT),
c) za zwłokę w usunięciu wad urządzeń ujawnionych w chwili dostawy, instalacji i okresie
gwarancji w wysokości 0,01% ceny bez podatku VAT określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego po uzgodnieniach między Stronami na ich usunięcie,
jednak nie więcej niż 10% wartości Umowy netto (bez podatku VAT).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) w przypadku zwłoki w zapłacie faktury - odsetki ustawowe,
b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - karę umowną w wysokości
10% ceny netto (bez podatku VAT) określonej w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem ustaleń § 11 pkt 1
niniejszej Umowy.
Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna określona w pkt 1a. w przypadku nie
przygotowania pomieszczenia instalacyjnego w chwili dostarczenia towaru. Ewentualne kary mogą
być naliczane od dnia wynikającego z dodania terminu dostawy i protokolarnego przekazania
pomieszczenia instalacyjnego serwisowi Wykonawcy do przeprowadzenia czynności instalacyjnych.
Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
Odpowiedzialność Stron wynikającą z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej.
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Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli
Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
6. W sytuacji siły wyższej Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu w celu rozpatrzenia
możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca oświadcza, że całość Przedmiotu umowy wykona siłami własnymi (bez udziału
podwykonawców).
Wariantowo:
1. Wykonawca oświadcza, że następujące części Przedmiotu umowy powierzy podwykonawcą:
…………………………………………………… - Firmie …, z siedzibą ….
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z
których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również Podwykonawców, którym powierzył
wykonanie części przedmiotu umowy.
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§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto,
co stanowi kwotę …………………… PLN (słownie: …………………………………………………).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: …………………………….
Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi integralną część
niniejszej umowy.
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
W przypadku należytego wykonania zamówienia 70% kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zrealizowania przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała
część tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone
najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
§ 11
Zmiany
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stosownie do postanowień art. 145
ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw.
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę postanowień §1 pkt 2 b) z zastosowaniem ustaleń §8 pkt 1 b) Umowy. W
przypadku naruszenia ustaleń §1 pkt 2 b) Zamawiający odsyła urządzenie na koszt Sprzedającego
(odmawia odbioru).
Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru działającego
urządzenia.
Zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy (z określeniem warunków takich zmian)
zostały przewidziane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w wyniku,
którego podpisano niniejszą Umowę.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 12
Pozostałe informacje
Niniejsza Umowa jest podporządkowana wyłącznie prawu polskiemu i interpretacja jej
postanowień będzie zgodna z prawem polskim.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków
ochronnych itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań urządzenia, technologii i
materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustaw Kodeks
cywilny i Prawo zamówień publicznych.
Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przekażą na drogę postępowania
sądowego do właściwego sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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