MODR 15/2014

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ......./14 - PROJEKT
zawarta w Warszawie w dniu ......................... 2014 r. pomiędzy:
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, posiadającym nr
NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820, reprezentowanym przez: ………………………… – Dyrektora/Z-cę
Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................. z siedzibą przy ul. ............................................. w ........................., wpisaną do
............................................................... prowadzonej przez ...................................... pod numerem ............................, w
imieniu której działa(-ją):
1) .......................................................... – ..................................,
2) .......................................................... – ..................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w przeprowadzonym postępowaniu pod nr MODR 15/2014 o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), została zawarta umowa następującej
treści:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego infrastruktury sprzętowej do serwerowni i sieci
LAN/WAN, wraz z montażem i konfiguracją, zwanej dalej przedmiotem umowy, której wykaz stanowi
Załącznik do umowy.
Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu, licencji oraz zbudowanie rozwiązania umożliwiającego
wirtualizację serwerów wraz z instalacją usług katalogowych, oraz dostawa i konfiguracja urządzeń
niezbędnych do poprawnego działania sieci LAN/WAN/SAN. Brak dokumentu licencji lub braki licencji w
zakresie pól eksploatacji odpowiadającej potrzebom Zamawiającego wynikającym z niniejszej umowy
uprawniają do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy. Dokument licencji może mieć postać
elektroniczną.
Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym partnerem producenta oferowanych rozwiązań, mogącym
świadczyć serwis gwarancyjny oparty na świadczeniach producenta oraz że status ten nie ulegnie zmianie z
przyczyn leżących po jego stronie przez okres gwarancji na dostarczony sprzęt.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone urządzenia są nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż
na 4 miesiące przed ich dostarczeniem) oraz że są nieużywane.
Wykonawca oświadcza, że całość dostarczonego sprzętu jest objęta gwarancją opartą o świadczenia
gwarancyjne producenta w okresie wymaganym w SIWZ.
Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.

§2
1. Miejsce wykonania przedmiotu umowy:
a) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456
Warszawa (miejsce lokalizacji serwerowni podstawowej),
b) Terenowy Zespół Doradczy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kochanowskiego 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka
(miejsce lokalizacji serwerowni zapasowej),
c) siedziby Oddziałów MODR Warszawa w: Bielicach, Płocku, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Płońsku
(miejsca instalacji i konfiguracji elementów sieci LAN/WAN).
2. Nośniki oprogramowania zostaną dostarczone ze standardowo dołączonymi licencjami producenta, z
zastrzeżeniem wymogów określonych w § 1 ust. 2 zd. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że
nośniki wersji instalacyjnej oprogramowania są wadliwe (np. niekompletne, uszkodzone), Wykonawca jest
zobowiązany wymienić je na nowe nośniki, wolne od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia tego faktu przez
Zamawiającego.
3. Przedmiot umowy będzie zrealizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy w następujących terminach:
a) dostawa sprzętu: 14 dni od daty podpisania umowy,

b) instalacja i konfiguracja sprzętu: 14 dni od daty dostawy sprzętu.
4. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru przedmiotu umowy, w tym protokołu odbioru sprzętu oraz protokołu wykonania
wymaganej instalacji i konfiguracji, wraz z wydaniem dokumentów gwarancyjnych i dokumentów z
odpowiednimi licencjami.
5. Protokół z wykonania wymaganej instalacji i konfiguracji sprzętu zostanie podpisany przez Zamawiającego w
terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wykonania prac przez Wykonawcę.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości
……………….……zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………..).
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w
tym cenę za sprzedaż infrastruktury sprzętowej do serwerowni i sieci LAN/WAN, wraz z montażem i
konfiguracją oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym koszty transportu.
3. Podstawę do zapłaty stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, z załączonymi protokołami
odbioru oraz ze specyfikacją jednostkowych pozycji kosztowych składających się na wynagrodzenie
Wykonawcy określone w ust. 1.
4. Brak dołączonych do faktury dokumentów, o których mowa ust. 3 powoduje niewymagalność roszczeń
zapłaty wskazanych w wystawionej fakturze VAT przez Wykonawcę do czasu przedstawienia Zamawiającemu
prawidłowo przygotowanych dokumentów.
5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą po realizacji przedmiotu umowy, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§4
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i odpowiada wymaganiom określonym w
polskich przepisach dotyczących instalowania i eksploatacji tego typu urządzeń, w tym w zakresie
bezpieczeństwa produktów.
Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z zapisami SIWZ. Obowiązki
gwarancyjne będą świadczone w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca przystępuje do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu objętego gwarancją w okresie nie
dłuższym niż 6 godzin od momentu zgłoszenia.
Czas naprawy lub usunięcia wady, bądź wymiany uszkodzonego sprzętu, nie przekroczy maksymalnie 24
godzin od momentu zgłoszenia Wykonawcy.
W przypadku, kiedy naprawa w miejscu użytkowania sprzętu będzie niewykonalna w ciągu
24 godzin od momentu zgłoszenia usterki, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
w miejsce uszkodzonego sprzętu inny, równoważny funkcjonalnie, wolny od wad.
Jeżeli usterka nie zostanie usunięta w ciągu 36 godzin od momentu zgłoszenia usterki a Wykonawca nie
dostarczy sprzętu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy w
firmie trzeciej sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych.
W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie pod numerem …….,
faksem na numer …… lub poprzez pocztę elektroniczną na adres ………

§5
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: ………………………………..
b) ze strony Wykonawcy: …………………………………...
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i
nie stanowi istotnej zmiany treści umowy.
§6
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………… zł (słownie zł:
………………………), co stanowi 5% ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………………………………
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub niewykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia

roszczeń z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi
za wady.
5. Zwolnienie 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, t.j. poprzez potwierdzenie
odbioru prac w protokołach odbioru przedmiotu umowy, w tym w protokole odbioru sprzętu oraz w
protokole wykonania wymaganej instalacji i konfiguracji.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości
wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona Wykonawcy
nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§7
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących drugiej Strony, w tym
uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, jak również postanowień niniejszej
Umowy. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać takich informacji do innych celów niż wykonanie niniejszej
Umowy, chyba że obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ma na celu
uzyskanie ochrony prawnej przez Stronę, jak również nie udostępniać ich osobom trzecim. Nie dotyczy to
udzielania informacji podmiotowi, któremu podlega Zamawiający oraz podmiotom uprawnionym do kontroli
zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług w Mazowieckim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego”, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Województwem Mazowieckim, reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary
umowne:
a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
sprzętu lub wykonaniu usługi instalacji i konfiguracji,
b) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
c) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w razie opóźnienia w wykonaniu zobowiązań,
o których mowa w § 4 ust. 3 i 7 oraz w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w razie
opóźnienia w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 4, 5 i 6.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych do pełnej wysokości z
przysługującemu mu wynagrodzenia.
3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania także w innych przypadkach nie wykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu
Cywilnego.
5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia.
§9
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe zgodę wyrazi Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
Cywilnym, a w szczególności gdy zaistnieje jedna z następujących sytuacji :
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie;
c) zostanie otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość Wykonawcy;
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami albo
niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 12
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w
przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana czasu realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zgody obu stron umowy:
− z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
− w razie działania siły wyższej,
− w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na skutek wniesionych środków
odwoławczych;
b) zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług; zmiana stawki vat spowoduje, że wartość brutto
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie obliczona w oparciu o wielkość stawki podatku vat
obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego;
c) zmiany dotyczące podwykonawstwa – Zamawiający przewiduje możliwość:
− zmiany podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę,
− rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
− zmiany w zakresie podwykonawstwa w stosunku do zaproponowanego zakresu wynikającego z
przyjętej oferty Wykonawcy;
jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się
Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia; zmiana ta może być przyczyną zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących
powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 14
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

