Załącznik nr 6
PROJEKT UMOWY
Umowa nr …………..
zawarta w dniu ................................ w Poznaniu pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, zwanym
dalej „Zamawiającym” ; reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
za kontrasygnatą finansową Kwestora - mgr Renaty Stefaniak
a
........................... z siedzibą w ................, (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w .................,
...... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy .........................................., zwaną/nym dalej
Wykonawcą, reprezentowaną/nym przez:
…………………………………….
…………………………………….
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o nr ZP/092/14, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
o następującej treści:
1.

2.

3.
4.

§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia publicznego
polegającego na dostawie do siedziby Zamawiającego elementów systemu wirtualizacji laboratoriów
komputerowych (zwanych dalej równieŜ „asortymentem”) wraz z ich dostarczeniem na miejsce
wskazane w siedzibie Zamawiającego, instalacją, uruchomieniem i wdroŜeniem oraz przeszkoleniem
wskazanych przedstawicieli Zamawiającego i to zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. (której kopia stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej umowy) i niniejszą umową.
Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, zwany dalej „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.
Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia (zwaną dalej „specyfikacja techniczna”) zawiera
załącznik nr 5 do SIWZ, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę urządzeń oraz oprogramowania odpowiadającym wymaganiom opisanym w
specyfikacji technicznej;
b) instalację i uruchomienie systemu wirtualizacji laboratoriów (serwerów, systemów składowania
danych, zasilania gwarantowanego, infrastruktury sieci SAN, terminali klienckich i
oprogramowania); Wykonawca musi wykonać wszystkie prace związane z fizyczną instalacją i
uruchomieniem urządzeń oraz wszystkie prace instalacji i konfiguracji oprogramowania;
c) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
d) udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających;
Szczegółowy opis wymagań został zamieszczony w specyfikacji technicznej.

e) przeprowadzenie szkolenie dla pracowników uczelni UEP w zakresie wdroŜonych technologii
oraz instruktaŜ powdroŜeniowy.
Szczegółowe wymagania dotyczące szkolenia zostały określone poniŜej w §2. ust. 6 oraz w
załączniku nr 1 do umowy.
5. Elementy systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych („asortyment”) zostaną dostarczone przez
Wykonawcę w ilościach i o parametrach technicznych i jakościowych, zgodnych z ofertą Wykonawcy,
postanowieniami SIWZ i niniejszą umową.
6. Dostarczony asortyment będzie fabrycznie nowy, tzn. nieuŜywany przed dniem dostarczenia,
a w przypadku urządzeń – z wyłączeniem uŜywania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich
poprawnej pracy.
7. Dostarczony asortyment pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących równieŜ rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień
gwarancyjnych.
8. Dostarczony asortyment przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposaŜony
w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek
zasilających chyba, Ŝe w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
9. Dostarczony asortyment musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby moŜliwa była
identyfikacja zarówno produktu (typ, model) jak i producenta.
10. Do kaŜdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uŜytkownika w
formie papierowej lub elektronicznej.
11. Wykonawca zobowiązany jest szczególnie do:
a) wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy,
b) zapewnienia naleŜytego zabezpieczenia prac w zakresie ochrony mienia, przeciwpoŜarowej,
środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,
c) zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa prac,
d) informowanie Zamawiającego o przebiegu prac oraz wszystkich istotnych sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu Umowy,
e) stosowania przy wykonywaniu prac tylko dopuszczonych do stosowania materiałów,
f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów prac lub ich części w toku realizacji prac naprawienie ich i doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
g) wykonanie wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych prac,
h) po zakończeniu prac - uporządkowanie całkowicie i fachowo na swój koszt terenu, na którym były
prowadzone prace,
i) usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy,
j) skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedkładania Zamawiającemu
wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanych prac,
k) usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad w terminie 7 dni od powiadomienia chyba, Ŝe strony
biorąc pod uwagę moŜliwości techniczne usunięcia wad ustalą termin dłuŜszy.
12. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego
zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a takŜe nie moŜe stanowić podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w Umowie,
a instrumentalnie potrzebnych do naleŜytego wykonania Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, iŜ zapoznał się z zakresem prac, a takŜe uzyskał wyczerpujące informacje o
warunkach na terenie obiektu, w którym mają być wykonane prace oraz oświadcza, Ŝe otrzymane
informacje umoŜliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu prac, warunków i okresu koniecznego do
naleŜytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia.
14. W związku z powyŜszym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z
ewentualnym zwiększeniem zakresu prac, a będących wynikiem np. nieścisłości, niezgodności ze

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

3.
4.

stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zgodności pomiędzy wymaganiami
lub ustaleniami Umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi załącznikami, lub innymi
decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, lub w przypadku powstania w tym względzie
niezgodności lub niejasności, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim
zapytaniem do Zamawiającego. Nie wyjaśnienie wątpliwości przez Zamawiającego nie powoduje
wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za naleŜyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy.
Wykonawca oświadcza, Ŝe sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty
stanowiące załączniki do Umowy niezbędne dla jej prawidłowego wykonania oraz oświadcza, iŜ nie
stwierdził Ŝadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na naleŜyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
Zamawiający oświadcza, Ŝe wystąpi do organu nadzorującego o potwierdzenie, Ŝe zamawiane elementy
systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych są przeznaczone dla placówki oświatowej, co
pozwoli na zastosowanie stawki zero procent VAT. W związku z powyŜszym Zamawiający wymaga od
Wykonawcy realizacji dostawy elementów systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych
komputerowej zgodnie z art. 83 ust.14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). W ofercie naleŜy zawrzeć stawkę
podatku VAT zgodnie z ogólnymi zasadami.
Zamawiający oświadcza, Ŝe zamawiane szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) wynagrodzenie Wykonawcy za to szkolenie zwolnione będzie z
podatku VAT.
Zamawiający informuje, Ŝe na roboty budowlane związane z realizacją obiektu Centrum Edukacyjnego
Usług Elektronicznych (CEUE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, generalny wykonawca konsorcjum firm "BUDOPOL-Poznań" i "AGROBEX" Sp. z o. o. udziela Zamawiającemu 60-cio
miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie. W związku z
powyŜszym, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Generalnym Wykonawcą sposób wykonania
robót objętych niniejszym zamówieniem w zakresie mogącym naruszyć udzielaną gwarancję jakości.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe wszelkie wykonane przez niego prace związane z instalacją sprzętu,
akcesoriów i oprogramowania nie spowodują utraty gwarancji na wcześniej zainstalowane urządzenia i
bierze pełną materialną odpowiedzialność za mogące wyniknąć z tego tytułu szkody.
§2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment do siedziby Zamawiającego pod adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment do siedziby Zamawiającego własnym transportem i
na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest własnymi siłami i na własny koszt rozładować
asortyment i złoŜyć go w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
Dostarczenie asortymentu uwaŜa się za zrealizowane w dacie podpisania przez Zamawiającego
protokołu jego dostawy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić elementy systemu wirtualizacji
laboratoriów komputerowych komputerowej oraz oprogramowanie w terminie 12 tygodni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę zostanie potwierdzone
protokołem. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do obioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą. Termin dostawy moŜe ulec wydłuŜeniu w przypadku, o którym mowa w
ust. 5.

5.

6.

7.

8.

Ze względu na fakt, Ŝe Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę elementów systemu
wirtualizacji laboratoriów komputerowych zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r. z późn. zm.), asortyment ten zostanie
dostarczony Zamawiającemu po doręczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia wraz ze
stosownym zaświadczeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego uprawniającym do
zastosowania stawki VAT - 0%. JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zaświadczenia najpóźniej na 7 dni
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wówczas Wykonawca dostarczy zamawiane
elementy systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia
doręczenia powyŜszego zamówienia lub w terminie wynikającym z postanowień ust. 4.
Usługę szkolenia pracowników UEP naleŜy przeprowadzić w terminie uzgodnionym w trybie
roboczym, dogodnym dla Zamawiającego, zgodnie z pkt 3 SOPZ – załącznika nr 4 do SIWZ.
Zakończenie wszystkich szkoleń zostanie potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia, którego
wzór zawarto w załączniku nr 6 do umowy.
Przedmiot zamówienia (z wyłączeniem szkolenia) uwaŜa się za zrealizowany w dacie podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia, po zakończeniu instalacji i uruchomienia w
budynku CEUE.
Przedmiot zamówienia w zakresie szkolenia uwaŜa się za zrealizowany w dacie podpisania protokołu
przeprowadzenia szkoleń.

§3
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Za całkowicie i naleŜycie wykonany Przedmiot zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
łączne w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………………… złotych).
W przypadku uzyskania przez Zamawiającego zaświadczenia uprawniającego do zastosowania stawki
VAT 0%, kwota brutto wskazana w ust.1 ulegnie stosownej zmianie.
Na kwotę, o której mowa w ust. 1 składają się:
a) kwota wynagrodzenia za wykonane dostawy i prace w wysokości ………….. zł brutto,
b) kwota wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenie w wysokości ……………. zł brutto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §3. ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania niniejszej umowy. Wykonawca nie moŜe Ŝądać pokrycia Ŝadnych kosztów dodatkowych.
Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit.a) nastąpi przelewem, na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wystawionej
przez Wykonawcę prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury VAT. Podstawą wystawienia
faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego, o którym mowa
w § 2 ust. 7 oraz § 4 ust. 5, potwierdzającego wykonanie wszystkich prac bez zastrzeŜeń.
Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit.b) nastąpi przelewem, na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wystawionej
przez Wykonawcę po przeprowadzeniu wszystkich określonych w umowie szkoleń, prawidłowej i
zgodnej z niniejszą umową faktury VAT. Podstawą wystawienia tej faktury jest podpisanie przez
Zamawiającego protokołu szkoleń, o którym mowa w § 2 ust. 8, potwierdzającego przeprowadzenie
wszystkich szkoleń.
Faktury powinny zawierać następujące dane Zamawiającego:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
NIP: 777-00-05-497
Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§4.
Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego (pod adres
e-mail ………………………….. lub nr tel. …………….) o gotowości dostarczenia asortymentu, nie
później niŜ na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy.
Dostarczenie elementów systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych oraz oprogramowania
Strony potwierdzą podpisaniem protokołu dostawy, którego wzór zawarto w Załączniku nr 4 do
niniejszej umowy.
Podpisanie przez Zamawiającego protokołu dostawy i protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyklucza
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad asortymentu w terminie
późniejszym.
Wykonanie prac zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym według wzoru
w załączniku nr 5. Protokół ten potwierdzać będzie:
a) zgodność dostarczonych urządzeń i oprogramowania z wymaganiami SIWZ i niniejszej umowy;
b) prawidłowe wykonanie prac,
c) prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego oprogramowania i urządzeń,
d) prawidłowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
JeŜeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru, Ŝe w przedmiocie zamówienia występują wady, usterki,
niezgodność z ofertą lub SIWZ, albo dostarczone urządzenia lub oprogramowanie nie funkcjonują
prawidłowo, wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a w to
miejsce zostanie podpisany protokół rozbieŜności, w którym wskazane zostaną stwierdzone wady,
usterki, niezgodność z ofertą lub SIWZ, albo nieprawidłowości w funkcjonowaniu, oraz sposób i termin
ich usunięcia. W takim wypadku protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony po usunięciu
stwierdzonych wad, usterek, niezgodności z ofertą lub SIWZ, albo nieprawidłowości
w funkcjonowaniu.
Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy albo protokół rozbieŜności w przeciągu dwóch
tygodni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
Osoby odpowiedzialne za podpisanie protokołu dostawy, protokołu zdawczo-odbiorczego, protokołu
przeprowadzenia szkolenia i ewentualnych protokołów rozbieŜności:
po stronie Zamawiającego: ……………………….
po stronie Wykonawcy: .......................................
Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz
wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a takŜe o kaŜdej zmianie
adresu swojej siedziby.
§5.

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w
a) dostawie asortymentu,
b) wykonaniu instalacji i uruchomienia,
c) przeprowadzeniu szkolenia
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonego w § 3 ust. 1 i to za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara ta ma zastosowanie równieŜ w
przypadku uchybienia przez Wykonawcę wynikającym z umowy lub wyznaczonym przez
Zamawiającego terminom dokonania zmian, poprawek i uzupełnień w odbieranych przez
Zamawiającego elementach przedmiotu zamówienia, takŜe w przypadku uchybienia terminom
wynikającym z udzielonej gwarancji jakości.
2. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca moŜe naliczyć
odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od
kwoty objętej opóźnieniem.

3. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części
albo ją rozwiąŜe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
określonej w § 3 ust. 1.
4. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją rozwiąŜe z
przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca moŜe Ŝądać od Zamawiającego
zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
określonej w § 3 ust. 1.
5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu świadczeń gwarancyjnych Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 3 ust. 1,
i to za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
6. Naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie pozbawia Zamawiającego
prawa do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z Wykonawcą z naliczeniem kary umownej,
o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeŜeli przypadek nierealizowania obowiązku z tytułu
gwarancji powtórzy się więcej niŜ dwa razy.
7. W przypadku niemoŜności nawiązania przez Wykonawcę kontaktu z osobą odpowiedzialną za przyjęcie
świadczenia gwarancyjnego, Wykonawca obowiązany jest przesłać informację o wykonaniu
świadczenia gwarancyjnego pod adres e-mail: przemyslaw.grzeszczak@ue.poznan.pl.
8. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach ogólnych
naprawienia szkód dalej idących, przewyŜszających wysokość naleŜnych kar umownych.
9. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy (w tym takŜe z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca niniejszym wyraŜa zgodę.
10. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
11. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie
Strony.
12. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający,
dopuszcza:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
b) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego
modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie przedmiot zamówienia o
parametrach nie gorszych niŜ wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, Ŝe
nowa cena nie będzie wyŜsza niŜ wskazana w ofercie (tzn. urządzenie zamienne lub
oprogramowanie moŜe mieć cenę niŜszą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu,
wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie
udokumentować,
c) zmianę dotyczącą dostarczanych urządzeń lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent nie będzie
mógł dostarczyć urządzeń lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający
nie będzie mógł przedłuŜyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością
terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod
warunkiem, Ŝe dostępne będzie urządzenie lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niŜ
wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz Ŝe cena nie będzie wyŜsza niŜ wskazana w

ofercie (tzn. urządzenie i oprogramowanie zamienne moŜe mieć cenę niŜszą albo równą cenie
ofertowej),
d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyŜszej lub z powodu
działania osób trzecich, które to przyczyny kaŜda ze Stron musi udokumentować,
e) zmniejszenie zakresu dostarczanych urządzeń lub oprogramowania oraz związane z tym
zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego lub
Wykonawcy, które to przyczyny kaŜda ze Stron musi udokumentować
f) zmianę kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku uzyskania przez Zamawiającego
zaświadczenia uprawniającego do zastosowania stawki VAT 0%.
13. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.
14. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
a) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 12 ust. a-f,.
b) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy przygotuje pisemny wniosek o zmianę
postanowień umowy,
c) złoŜony przez stronę inicjującą zmianę wniosek musi zawierać:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy;
d) zmiana umowy moŜe nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

§6.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres
wskazany poniŜej w ust. 7, zaleŜny od rodzaju urządzenia/oprogramowania. Okres gwarancji biegnie od
daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca wyda Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dokumenty
gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta asortymentu.
Wykonawca gwarantuje najwyŜszą jakość urządzeń i oprogramowania objętych przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub oprogramowania lub ich
części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.
Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, do modyfikowania
konfiguracji urządzeń lub oprogramowania, w szczególności przez zmianę wersji oprogramowania
urządzeń na inną wersję dopuszczoną przez producenta urządzeń do stosowania w tych urządzeniach.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe Przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych.
Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŜnie od uprawnień z tytułu
rękojmi.
W okresie gwarancji lokalna organizacja serwisowa naleŜąca do sieci autoryzowanych serwisów
Wykonawcy, zobowiązana będzie, w przypadku wystąpienia usterki urządzeń lub oprogramowania
objętego Przedmiotem zamówienia, do dokonania naprawy lub wymiany zgodnie z zasadami opisanymi
w załączniku nr 1 do umowy. W szczególności ustala się:
a) Terminy – zawarte są w załączniku nr 5a do SIWZ – warunki gwarancji;
b) przez czas naprawy / wymiany Zamawiający rozumie czas liczony od zgłoszenia awarii do momentu
dokonania naprawy / wymiany; nie dotyczy oprogramowania odnośnie do którego zastosowanie
mają warunki gwarancji producenta;
c) w przypadku dłuŜszego czasu naprawy, aniŜeli wskazany w kolumnie „czas naprawy”
w tabelach powyŜej, Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu w pełni sprawne urządzenia i
oprogramowania zastępczy o nie gorszych parametrach i funkcjonalności. Dostarczenie
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i uruchomienie takiego urządzenia zastępczego powoduje, Ŝe nie jest naliczana kara umowna za
przekroczenie czasu naprawy, pod warunkiem Ŝe przekroczenie czasu naprawy będzie nie dłuŜsze
niŜ 30 dni; po przekroczeniu tego terminu kara będzie naliczana; nie dotyczy oprogramowania, do
którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;
d) dla serwerów i przełączników wykonawca zapewnia naprawę lub wymianę wadliwego urządzenia na
nowe, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa konsumenckiego. Dostarczenie urządzania zamiennego
(albo jego podzespołu) powinno nastąpić w terminach określonych we właściwej tabeli w kolumnie
„czas naprawy / wymiany”. W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego
podzespołu), urządzenie zamienne zostanie objęte gwarancją na takich samych warunkach realizacji
świadczeń gwarancyjnych, jak dotychczasowe urządzenie.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
w okresie trwania gwarancji moŜliwość aktualizacji oprogramowania zgodnie z zasadami opisanymi w
załączniku nr 1 do umowy.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
urządzeniach i oprogramowaniu objętych zamówieniem w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń i oprogramowania, powstałe z przyczyn, za
które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnią
się w okresie obowiązywania gwarancji.
Wykonawca zapewnia moŜliwość zgłaszania usterek/wad przez pięć dni w tygodniu, 8 godzin na dobę
(od godziny ……………… do godziny ………….):
- tel./fax pod numer
............................................;
- mailem na adres ............................................
Wykonawca zapewnia wymianę wadliwego elementu na nowy w przypadku przekroczenia terminu
naprawy określonego w ust. 7 lit. a), a takŜe w przypadku 3-krotnej jego istotnej awarii. Za istotną
awarię przyjmuje się kaŜde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie elementu; wymiana elementu
powinna nastąpić w terminach określonych we właściwej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w
przypadku wymiany uszkodzonego elementu (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą
warunki gwarancji i realizacji świadczeń gwarancyjnych wynikające ze złoŜonej oferty; okres gwarancji
nie ulega zmianie;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy we własnym zakresie dostarczonego przedmiotu
zamówienia po uprzednim wyraŜeniu zgody przez Wykonawcę (części nie będą musiały być zakupione
u Wykonawcy); jeŜeli Wykonawca nie wyrazi zgody na samodzielną rozbudowę przez Zamawiającego,
będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia dokonać w ramach juŜ otrzymanego
wynagrodzenia rozbudowy u Zamawiającego o części przez niego zakupione.
W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§7.
1. KaŜda ze stron tej umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań w
przypadku odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyŜszej. Przez siłę wyŜszą rozumie się w
szczególności: strajki, klęski Ŝywiołowe, zamieszki, wojnę, niewłaściwą pracę banków, zmiany
przepisów celnych, decyzje rządowe utrudniające lub uniemoŜliwiające wykonanie umowy itp.
2. W przypadku zadziałania siły wyŜszej strony bezzwłocznie zawiadomią stronę przeciwną, przekazując
jej wszystkie związane z tym informacje. JeŜeli realizacja umowy jest niemoŜliwa z powodów
wystąpienia siły wyŜszej przez zbyt długi okres, strony umowy dołoŜą wszelkich starań w celu ustalenia
nowych terminów realizacji.
§8.

1. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej – pod rygorem niewaŜności – na piśmie.
§9.
Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SIWZ oraz załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia).
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna (Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia –
załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Załącznik nr 3 – Kopia oferty Wykonawcy.
4. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu dostawy asortymentu.
5. Załącznik nr 5 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych prac.
6. Załącznik nr 6 – Wzór protokołu przeprowadzenia szkolenia.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzech dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ)

Załącznik nr 2 do umowy
Specyfikacja techniczna
(Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ).

Załącznik nr 3 do umowy
Kopia oferty Wykonawcy wraz z wypełnionymi załącznikami: nr 8 i nr 9 lub nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 4 do umowy
WZÓR
Protokół dostawy asortymentu

sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, jako
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..............................................................................
a
.................................... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez:
..............................................................................
W dniu ................. Wykonawca dostarczył wymieniony w punkcie drugim asortyment (elementy
systemu
wirtualizacji
laboratoriów
komputerowych)
na
podstawie
umowy
nr ............. z dnia .......................
2. Szczegółowa specyfikacja dostarczonego asortymentu:
1.

Lp

Nazwa urządzenia/
Nazwa
oprogramowania

Nazwa producenta

Symbol katalogowy

Numer seryjny

Zamawiający potwierdza kompletność dostawy pod względem asortymentowym i ilościowym w
stosunku do SIWZ, oferty Wykonawcy i postanowień umowy.
4. Niniejszy protokół, nie daje podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
5. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
3.

Za Wykonawcę

Za Zamawiającego

Załącznik nr 5 do umowy
WZÓR
Protokół zdawczo-odbiorczy

sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, jako
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..............................................................................
a
.................................... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez:
..............................................................................
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2.

3.

4.
5.

Przedmiotem odbioru jest dostawa elementów systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych, co
stanowi przedmiot umowy nr ....................... z dnia ...........................
Zamawiający stwierdził, Ŝe asortyment dostarczony przez Wykonawcę w ramach ww. umowy,
wymieniony w protokole dostawy z dnia …………..., jest zgodny z wymaganiami SIWZ, ofertą
Wykonawcy i ww. umową. Zamawiający sprawdził jego działanie i stwierdził, Ŝe funkcjonuje on
prawidłowo.
Zamawiający stwierdził, Ŝe system wirtualizacji laboratoriów komputerowych został przez Wykonawcę
wykonany, zainstalowany, uruchomiony zgodnie z postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i ww.
umową. Zamawiający sprawdził działanie przedmiotu zamówienia i stwierdził, Ŝe funkcjonuje on
prawidłowo. Zamawiający odbiera przedmiot zamówienia (z wyłączeniem szkoleń) bez zastrzeŜeń.
Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę na kwotę, o której mowa w §3. ust. 2a) umowy.
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Za Wykonawcę

Za Zamawiającego

Załącznik nr 6 do umowy
WZÓR
Protokół przeprowadzania szkoleń.

sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu z siedzibą przy Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, jako
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..............................................................................
a
.................................... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez:
..............................................................................
W dniach …........................ w siedzibie Zamawiającego zostały przeprowadzone szkolenia na podstawie
umowy nr ................. z dnia ............................
2. Zamawiający potwierdza, Ŝe zakres przeprowadzonych szkoleń został w zrealizowany zgodnie z
wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę na kwotę, o której mowa w §3. ust. 2b) umowy.
4. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
1.

Za Wykonawcę

Za Zamawiającego

