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Załącznik nr 2

Istotne postanowienia Umowy

Zawarta w dniu …………………………… r. w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Przemysłu Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 zarejestrowanym w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000021982,
NIP : 525-00-08-577, reprezentowanym przez:
1. dr inż. Krzysztfa Bajdora -

Dyrektora Instytutu

2. mgr Zofię Duszyńską

Główną Księgową

-

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………….,
posiadającym nr NIP: …………………………
reprezentowanym przez :
……………………………………. –

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i oprogramowania do serwerowni dla
Instytutu Przemysłu Organicznego zgodnie ze specyfikacją :

Serwer: RX2510 M2 E5-2620v4 16GB 3x600GB RAID 2GB 1,10,5,6 TFM 2xRPS
3YOS + Win 2016 STD
P/N: LKN:R2512S0015PL/S16
Licencje dostępowe Microsoft: WINSVR CAL 2016 100User

P/N: S26361-F2567-L569
Licencje dostępowe Microsoft: WINSVR CAL 2016 50User
P/N: S26361-F2567-L567

Serwer zapasowy: TX1310 M3 E3-1225v6 16GB DVD-RW RAID 0,1,10 2x2 TB
SATA BC 7.2k, 1Y OS
P/N: LKN:T1313S0001PL

Licencja Microsoft: WINSVR 2016 STD 16Core ROK
P/N: S26361-F2567-D520
Macierz: DX60 S4 2xCM 4x12GbE SAS, 2x4GB cache 6x4TB HDD 2xRPS 3Y OS
P/N: LKN:DX60S4-SAS12-1PL

Kontroler do macierzy: PSAS CP400e FH/LP
P/N: S26361-F3845-L501

Kabel do macierzy: Delock kabel Mini SAS HD SFF-8644 > Mini SAS SFF-8088 2m
P/N: 83572

Macierz awaryjna: QNAP 4-Bay TurboNAS, SATA 6G, Celeron1.5G 4-Core, 2GB
RAM, 2x1Gb,optional 1x10Gb
P/N: TS-453Be-2G

Dyski do macierzy: Dysk twardy WD Red, 3.5'', 4TB, SATA/600, 64MB cache - 4
sztuki
P/N: WD40EFRX

UPS: APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V
P/N: SRT6KRMXLI
Szafa RACK: Linkbasic szafa stojąca rack 19'' 42U 600x1000mm czarna (drzwi
przednie szklane)
P/N: NCB42-610-BAA-C-STD

UPS-macierz: UPS Ever Easyline 1200AVR USB
P/N: T/EASYTO-001K20/00

KVM: ATEN KVM 8 port LCD 17'' + keyboard + touchpad PS/2, USB 19''
P/N: CL1008M-ATA-AG

Router: Mikrotik RB2011UiAS-RM L5 128MB RAM, 5xLAN, 5xGig LAN, 1xSFP,
LCD, USB, Rack19''
MT RB2011UiAS-RM

Switch: 4x D-Link 24-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 4 Combo
1000BaseT/SFP
P/N: DGS-1210-24

UPS: APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500VA, Schuko
P/N: BR1500G-GR
UPS do szaf – 8 sztuk: Ever Specline AVR PRO 700
P/N: W/SPPATO-000K70/00
2. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego.
§2
TERMINY WYKONANIA UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminiec14 dni od podpisania Umowy.
2. Odbiór Przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
wystawionym przez Wykonawcę, podpisanym bez zastrzeżeń przez strony Umowy, w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Uprawnienia z tytułu
ewentualnych wad i usterek Zamawiający będzie realizował po protokolarnym odbiorze,
na podstawie udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy – według wyboru
Zamawiającego. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień z tytułu rękojmi.
3. Za dzień dokonania sprzedaży uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół
zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia są:
a) niezgodne z opisem zawartym w ofercie lub niekompletne,
b) posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy
odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych,
wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
5. Po dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia
faktury VAT.
§3
WYNAGRODZENIE
1.

Całkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynosi: ……………………. zł netto
(słownie złotych: …………………………………………….. 00/100), + VAT 23 %, co
wynosi: ……………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………
00/100),

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zawiera w

sobie wszelkie należności, jakich spodziewa się uzyskać Wykonawca w związku z
zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności koszty bezpośrednie i
pośrednie, koszty transportu, ubezpieczeń, należności publicznoprawnych, licencyjnych,
etc.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone w terminie 30 dni

od wystawienia faktury VAT, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego
przeznaczonej na ten cel dotacji z MNiSzW.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Zamawiającego.
5. Należności za wykonanie przedmiotu umowy zostaną uregulowane w formie przelewu z

rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
6. Strony postanawiają, że za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku

bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3

§4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Umowy,

jak również udzielania wyjaśnień w tym zakresie,
b) Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji

Umowy, a w szczególności do uzgadniania z Wykonawcą rozwiązań problemów
pojawiających się w trakcie realizacji Umowy.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w toku wykonywania Umowy będzie:
a. wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem najwyższej
staranności, a przedmiot Umowy będzie odpowiadał standardom właściwym dla tego
rodzaju dostaw,
b. dbał o terminową realizację Umowy,
c. niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich zagrożeniach, które mogą
skutkować niedotrzymaniem terminu wykonania dostawy.
2. Wykonawca wykona Umowę w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do informowania o
aktualnym stanie prowadzonych działań.
§6
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
50 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1,
c) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości
0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zastrzeżenia bądź zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
DORĘCZENIA
1.

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie i realizację umowy
jest Wojciech Gawęda tel. 605-303-154 , e-mail: gaweda@ipo.waw.pl

2.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie i realizację umowy jest
……………….. tel. …………………….. email: ………………………..

3.

Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia
o zmianie adresu dla doręczeń.

4.

W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwłocznie zawiadomi
pisemnie o zmianie drugą Stronę.
§8
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej i będą
sporządzane w postaci podpisanych przez obie strony aneksów do umowy, pod rygorem
nieważności.
§9
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Gwarancja
liczona jest od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego,
bez zastrzeżeń.
2. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest do
niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. Wykonawca zapewni
serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania. Serwisant musi posługiwać się językiem
polskim.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzeń usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego.
5. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszać przy pomocy poczty
e-mail lub na nr tel.......................... lub faksu nr ........................................ do siedziby
Wykonawcy. W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby Wykonawca ma
obowiązek powiadomić Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

6. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako obecność serwisu u Zamawiającego po zgłoszeniu)
w okresie gwarancyjnym wynosi 3 dni robocze (liczony od czasu wysłania zgłoszenia
awarii).
7. Czas realizacji naprawy: do 5 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia awarii,
przy czym pod pojęciem naprawy strony rozumieją przywrócenie pełnej funkcjonalności
przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie
wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie
o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego urządzenia Zamawiający może zlecić
usunięcie awarii, usterki lub wady podmiotowi trzeciemu obciążając Wykonawcę
kosztami, które płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
faktury VAT.
9. Do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji a do
obowiązków Wykonawcy - przepisy dotyczące gwaranta.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikające z powodu działania siły wyższej.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
3. Wszelkie spory mogące powstać podczas realizacji Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia będą
rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

