Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego

UMOWA NR Or. ............... 2017
Zawarta w dniu …………. 2017 roku w Czarnej Białostockiej, pomiędzy nabywcą: GMINĄ
CZARNA BIAŁOSTOCKA NIP 9661771733 Regon 050659036 16-020 Czarna Białostocka, ul
Torowa 14A zwanej dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Jacka Chrulskiego – Burmistrza Czarnej Białostockiej
Odbiorca: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A
a
...............................................................................................................................................
NIP: ................................................., REGON.......................................
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:
...............................................................................................................

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
trybie procedury zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

§2
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego serwera zgodnego z parametrami
technicznymi określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oraz zgodnych z ofertą Wykonawcy będącą załącznikiem nr 2
do niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) dostawę sprzętu określonego w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
b) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie określonym w §5 niniejszej Umowy.

§3
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy, tj. do ........................ r.
2. Potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi protokolarnym
potwierdzeniem dostawy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Protokół podpisują
strony lub ich pracownicy.
3. Protokół Zdawczo-Odbiorczy będzie określał:
a) datę odbioru technicznego
b) kartę gwarancyjną dostarczonego serwera
4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, a w szczególności z powodu
wad Zamawiający jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru i przekazuje
Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.
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§4
Wynagrodzenie
1. Za przedmiot zamówienia określony w §2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne z
przedstawioną ofertą - załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy:
NETTO:
.................................. zł
VAT:
.................................. zł
BRUTTO:
.................................. zł
Słownie: .................................................................................................................
2. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§5
Warunki gwarancji i reklamacji
1. Wykonawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu oraz gwarantuje, że
dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Gwarancja
obejmuje naprawę oraz wymianę wszystkich części, pracę i dojazd serwisu, jeżeli powstałe w nich
wady ujawniły się w okresie biegu gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po odbiorze przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych opakowań. W
razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprzęt.
4. Wykonawca wymienia w razie awarii podzespoły na identyczne z uszkodzonymi, w terminie 3 dni
roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce) od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy naprawa w tym okresie nie jest możliwa, serwer
zostanie wymieniony na wolny od wad z zachowaniem terminu 4 dni roboczych od dnia
zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga wymiany nośnika danych, uszkodzony nośnik zostaje
w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca wyznacza i udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, telefon osoby
odpowiedzialnej za obsługę gwarancji.
7. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę: ...............................................................
email ................................................................ , telefon .............................................. w godzinach
od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
8. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.
9. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy okres gwarancji liczony jest od daty
dostarczenia nowego sprzętu. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru
sporządzony zgodnie z ustaleniami.

§6
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności Wykonawcy za dostawę przedmiotu
zamówienia określonego w §2 niniejszej Umowy przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty
otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
strony Umowy lub ich pracowników.
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4. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźniania w zapłacie.
5. Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
NIP: 9661771733
Odbiorca:
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 niniejszej Umowy.
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w §4 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od
umownego terminu jego wykonania określonego w §3 ust.1.
c) za opóźnienie w usunięciu wad wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 1% dziennie
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia,
licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.
2. Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w
przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.
3. W przypadku naliczania kar umownych Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary
z wypłacanym wynagrodzeniem.

§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przy
wykonywaniu dostawy określonej niniejszą umową za uprzednią pisemna zgodą Zamawiającego;
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne;
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy;
4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą
Zamawiającego;

§9
Postanowienia końcowe
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy z zachowaniem formy pisemnej w
zakresie modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w
przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej
samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany.
2. Strony dopuszczają poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
3. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania Umowy, lub terminu wykonania obowiązków
Wykonawcy w ramach wykonywania uprawnień z gwarancji lub rękojmi w przypadku opóźnienia
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niezależnego od Wykonawcy. Warunkiem zmiany terminu Umowy jest uprzedni wniosek złożony
drugiej stronie Umowy.
4. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

§11
Sprawy sporne, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozwiązane na drodze polubownej
rozstrzygane będą w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§12
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2
egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Załącznik nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), Załącznik nr 2 (Oferta Wykonawcy),
Załącznik nr 3 (zwór "Protokołu Zdawczo-Odbiorczego") stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

....................... .....

..........................
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Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nazwa komponentu

Procesor

Płyta główna
Pamięć RAM

Wymagane minimalne parametry techniczne
klasy Intel Xeon E3 lub równoważny
taktowanie min. 3.00 GHz
Pamięć cache 8MB
Ilość rdzeni/wątków 4/4
Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona
jego znakiem firmowym. Obsługa do 64 GB pamięci RAM
16 GB UDIMM DDR4, 2400 MHz, ECC,
4 sloty pamięci, z czego 3 wolne

Kontroler RAID

Sprzętowy o poziomach RAID 0/1/5/10/50

Dysk twardy

Zainstalowane dwa dyski 600GB SAS 10000 obr/min, 12Gb/s, Hot-Plug w
układzie RAID 1.
Możliwość instalacji 4 dysków 3.5" typu SATA, SAS, NLSAS oraz SSD
SATA

Karta graficzna

Zintegrowana kata graficzna

Wbudowane napędy
optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW

Karta sieciowa

Zintegrowana, 2x port RJ-45, GbE

Obudowa

Porty zewnętrzne

Porty wewnętrzne

W wysokości 1U wraz z szynami ruchomymi do instalacji w standardowej
szafie Rack 19”
USB 3.0 - 2 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
VGA - 1 szt.
RS-232 – 1 szt.
Co najmniej po 1 porcie USB, VGA z przodu obudowy
PCIe 3.0 - 2 szt.
USB 3.0 – 1 szt.

Zasilanie

Dwa redundantne zasilacze 350W (Hot-Plug)

Kable

Dwa przewody zasilania o długości min.1.8m zakończone wtykiem C14

Warunki gwarancji
Certyfikaty i
standardy
Kompatybilność
sprzętu i
oprogramowania

3 lata gwarancji z czasem skutecznej naprawy w siedzibie Zamawiającego do
końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii, usterki.
Serwer musi posiadać deklarację zgodności CE (załączyć do wykazu
oferowanego sprzętu).
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i
posiadać status „Certified for Windows” dla MS Windows Server 2016 oraz
na liście XenServer Hardware Compatibility List dla XenServer 7.2.0.
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Załącznik nr 3

Protokół Zdawczo-Odbiorczy
(dotyczy umowy nr ..................................................... z dnia ..........................................)

1. Data odbioru ...........................................
2. Osoby biorące udział w przeprowadzeniu odbioru:
a) ze strony Wykonawcy ...........................................................................................................
b) ze strony Zamawiającego ......................................................................................................
3. Zamawiający potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy:
............................................................................................................................................................
nr seryjny ...................................................
4. Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, o jednym dla każdej ze stron.

za Wykonawcę

za Zamawiającego

...........................

.................................
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