Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr…/…
(projekt)
zawarta w dniu ……………… roku w Pruszkowie pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Pruszkowie (NIP: 534-146-53-75) z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22,
05-800 Pruszków zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………...,
a
…………………………………………………………………………………………………………...,
NIP: ……….., Regon: ……………, działającą w oparciu o wpis …………………………...…….,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem ………… zwaną w dalszej treści umowy
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………...,
zwanymi też w dalszej treści umowy „Stronami”,
w wyniku udzielenia zamówienia na aktualizacje sprzętową posiadanych serwerów dla potrzeb
Sądu Rejonowego w Pruszkowie w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, została
zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest aktualizacja sprzętowa posiadanych serwerów o następujące
komponenty:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

24 dysków ThinkSystem 2.5" 5200 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD o numerze części
4XB7A10156,
6 kart NVMe PCIe CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Flash Adapter o numerze
części 4XB7A38234,
3 kontrolerów RAID ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA o numerze części
7Y37A01088,
3 riserów Lenovo ThinkSystem 1U LP+LP BF Riser Bracket o numerze części 7XH7A02682,
3 riserów PCIe ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x16 PCIe LP Riser 2 Kit o numerze części
7XH7A0268

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
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3.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią oraz
zobowiązaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy z dnia ………. roku, stanowiącej Załącznik Nr
1 do umowy.

§2
WARUNKI UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest do:
1…Dostarczenia przedmiotu zamówienia pod adres tj.: ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków.
2. Zamówienie obejmuje transport na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza
dostarczenia części używanych, refabrykowanych lub
regenerowanych.
4. Każdy oferowany komponent musi być nieużywany i fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż 3 miesiące przed opublikowaniem zamówienia oraz musi pochodzić z oficjalnej
dystrybucji producenta na rynek polski.
5. Aktualizacja serwerów o wyżej wymienione komponenty nie może mieć wpływu na świadczoną
przez producenta gwarancję.
6. Poszczególne komponenty muszą pochodzić z seryjnej produkcji producenta serwerów (muszą być
kompletnym produktem opatrzonym numerem seryjnym).
7. Nie dopuszcza się aktualizacji opartej o komponenty pochodzące od różnych producentów
będących zamiennikami.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia pisemnego potwierdzenia przez producenta co do warunków
wymienionych powyżej.
9. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt nie krótszej niż posiada serwer który podlega
aktualizacji sprzętowej.
10. W przypadku uszkodzenia dysku twardego dysk musi być naprawiony w miejscu użytkowania.
W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków oraz w każdym innym przypadku
braku możliwości naprawy sprzętu w miejscu jego instalacji nośnik (dysk) pozostaje
u Zamawiającego / Sądu.
11. Jeśli dostarczone przedmioty lub elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas
transportu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem
zakończenia dostawy do odbioru.
12. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu termin dostawy.
13. Dostarczony przedmiot powinien być kompletny.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Sądu Rejonowego w Pruszkowie
przedmiot zamówienia w terminie do ………. dni od daty podpisania umowy, (zgodnie z ofertą )
2. Dostawa zrealizowana będziesz transportem Wykonawcy na jego ryzyko i koszt.
3. Wykonawcę obciążają koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w czasie jego
załadunku, transportu i rozładunku.
4. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje:
a) ze strony Zamawiającego:
Pan/Pani…………………tel.……………………email:………………………………,
b) ze strony Wykonawcy:
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Pan/Pani…………………tel.……………………email:………………………………,
5. Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej zgodności
z ofertą Wykonawcy.

§4
1.

2.
3.
4.

5.

WYNAGRODZENIE
Oferujemy dostawę całego zamówienia tj. aktualizacje sprzętową posiadanych serwerów dla
potrzeb Sądu Rejonowego w Pruszkowie za kwotę:
bez podatku VAT : ……… zł
(słownie: …………………………………………… złotych 00/100),
z podatkiem VAT : ……… zł
(słownie: …………………………………………… złotych 00/100),
w tym podatek VAT …%.
Wynagrodzenie będzie wypłacane po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez
obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru stanowiącego zał. nr 3.
Faktura VAT zostanie wystawiona na Sąd Rejonowy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul.
Kraszewskiego 22, Nip: 534-146-53-75.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do …… dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktur VAT, potwierdzonej bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego,
o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. a) umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, zgodny z białą listą płatników VAT. Za wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca przedmiotu
umowy nie jest płatnikiem VAT i nie został wpisany na wskazaną listę. W takich sytuacjach
wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy zgody z wystawionym rachunkiem.
Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
1.
a)
2.

3.
4.
5.

6.

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy określonego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 3%
wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej
Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia w § 4
ust. 1.
Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości
dochodzenia odszkodowania przewyższającego te kary na zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym - jeżeli
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 5 dni robocze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu
w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji niniejszej umowy od
dysponenta odpowiedniego stopnia, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o powyższej
okoliczności. Przepis § 5 ust. 2 umowy nie mają zastosowania.
Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz w przypadkach określonych
w Kodeksie Cywilnym, wówczas § 5 ust. 2 nie stosuje się.
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§6
RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Pruszkowie ul. Kraszewskiego
22; kod: 05-800 Pruszków; telefon: (22) 7334092; faks: (22) 7599604; e-mail:
sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie możliwy
jest pod e-mail: iod@pruszkow.sr.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „aktualizacje sprzętową posiadanych
serwerów dla potrzeb Sądu Rejonowego w Pruszkowie” prowadzonym w trybie zamówienia,
udzielanego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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§7
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności (w formie aneksu).
Do terminów, określonych w niniejszej umowie jako dni robocze, nie wlicza się dni ustawowo
i urzędowo wolnych od pracy.
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy nowych
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu i faksu. W przypadku niezrealizowania powyższego zobowiązania, pisma
dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiający i jeden Wykonawca.
Sądem właściwym dla sporów wynikłych z niniejszej umowy, jest sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§9
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………. r.;
3) Załącznik Nr 3 – Protokół odbioru ilościowo-jakościowego;
4) Załącznik Nr 4 – Wydruk z właściwego rejestru sądowego;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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