Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego RI-018/ZP/13/2021
Do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej
ustawy.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Stronami:
Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, NIP 7960106439, REGON 000805181,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego - Rektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
(imię i nazwisko), legitymującą/cym się dowodem osobistym nr i seria ……….., posiadającą/cym nr
PESEL ………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ……………………..,
z siedzibą w ……………………., NIP …………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności Gospodarczej,
……….……….……….……….……….………. z siedzibą w
……….……….……….……….………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ……….……….………., identyfikującą się numerem
NIP:…………………………..,
reprezentowaną przez:
……….……….……….……….……….
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
Przedmiotem umowy dostarczenie przełączników sieciowych pracujących w sieci MSK RAMAN
w celu zwiększenia Wysokiej Dostępności oraz wydajności połączenia z naukowo-akademicką siecią
komputerową zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr RI-018/ZP/13/2021 z dnia
……………………..
§2
1. Zamawiający w ramach umowy wymaga udzielenia nieodpłatnej gwarancji na dostarczony
sprzęt, tj. dla przełączników na okres minimum 12 miesięcy a dla jednostki zarządzającej na
okres 36-miesięcy liczony od daty uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego i podpisania
protokołów odbioru.
2. W okresie Gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki
uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą pracę dostarczonego sprzętu.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji/specyfikacji technicznej/kart katalogowych
udostępnionych przez producenta (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych
producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań zamawiającego.
Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu.
Autentyczność dokumentów musi być potwierdzona przez wykonawcę.
4. Wykonawca w ramach umowy zapewni Hot-Line, dostępny dla upoważnionych pracowników
Zamawiającego, w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 8:00 do 18:00 z wyjątkiem dni
świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
5. Hot-Line musi obejmować następujące kanały zgłoszeń: serwis WWW, poczta elektroniczna,
telefon.
6. W ramach Hot-Line Wykonawca zapewni kanał WWW do śledzenia i aktualizacji
zarejestrowanych zgłoszeń.
7. W ramach Hot-Line Wykonawca zapewni możliwość automatycznego powiadamiania
o zbliżającym się czasie przeznaczonym na naprawę lub przekroczeniu SLA.
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W ramach Hot-Line Wykonawca zapewni możliwość automatycznego powiadamiania
o zbliżającym się końcu suportu i wygaśnięciu umowy.
Wykonawca dokona usunięcia błędu krytycznego lub wykonania obejścia błędu krytycznego w
czasie 24h od przyjęcia zgłoszenia. Błąd krytyczny (awaria) – Oznacza sytuację, w której nie jest
możliwe prawidłowe używanie przedmiotu zamówienia z powodu jego uszkodzenia.
Wykonawca dokona usunięcia innych błędów w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
Wykonawca dokona usunięcia usterek w ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. Usterka
– błąd, mimo identyfikacji którego przedmiot zamówienia nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie
którego wymaga ingerencji Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości usunięcia błędów w podanych wyżej terminach Wykonawca
dostarczy równoważne Rozwiązanie zastępcze. Rozwiązanie zastępcze może funkcjonować nie
dłużej niż 30 dni od dat jego dostarczenia.
Wykonawca zapewni świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie funkcjonowania sprzętu
w dni robocze od 8: 00 do 16: 00 z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca zapewni wsparcie w pracach rozwojowych i zadaniach administracyjnych.
Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie niniejszej umowy od pierwszego dnia jej
obowiązywania.
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Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto
………………… zł (słownie………………………………….) plus obowiązujący podatek VAT
w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………), co stanowi łącznie brutto
………………….. zł (słownie: ……………………), przy czym:
a) za dostawę 14 szt. przełączników sieciowych …………….. zł netto, co stanowi brutto
…………………….. zł w tym podatek VAT w wysokości 0%
b) za dostawę jednostki zarządzającej ………………. zł netto, co stanowi brutto ……………. zł
w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. …………………….. zł,
Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług
/t.j. Dz.U. z 2020 poz. 106 z późn. zm./ jest placówką oświatową i zgodnie z art.83 ust.1 pkt.26
lit. a) cytowanej ustawy, dostawa przełączników sieciowych opodatkowana jest 0% stawką
podatku VAT. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne zamówienie, potwierdzone przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego zamówienia, o którym mowa
w ust.2 wystawi fakturę z podstawową stawką podatku VAT. Po otrzymaniu zamówienia w
ciągu 3 dni Wykonawca wystawi fakturę korygującą VAT do 0%.
Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo przelewem na podstawie
poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po podpisaniu stosownych protokołów
odbioru, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie netto zostanie powiększone
o aktualną stawkę podatku.
Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej, tj. w postaci
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), dostępnej na stronie eFaktura.gov.pl.
§4
Strony ustalają termin realizacji umowy na okres ………………..dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy.
Zamawiający wyznacza jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia: Bartłomiej
Ulatowski, tel. 48 361 7215, e-mail: b.ulatowski@uthrad.pl
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………..,
email: ………………………. numer telefonu: ……………… lub inna osoba wskazana przez
Zamawiającego.
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§5
1. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli Stron – data podpisania protokołu wyznacza początek biegu
okresu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Wykonawca po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy pisemnie zgłosi
gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
3. W terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy,
Zamawiający podpisze protokół odbioru lub przekaże Wykonawcy swoje uwagi.
4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych uwzględni uwagi i ponownie zgłosi przedmiot Umowy
do odbioru.
5. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania Umowy jest podpisany przez obie Strony bez uwag
protokół odbioru. Protokół odbioru musi zawierać dane niezbędne do identyfikacji dostarczonego
sprzętu i oprogramowania (producent, model, nazwa, numer seryjny), a także jego wyposażenia
(wykaz poszczególnych elementów, dokumentacji, płyt instalacyjnych, akcesoriów itp.).
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) w przypadku Wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za cały okres realizacji umowy;
b) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy, w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za cały okres realizacji Umowy;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w §6 ust. 1
niniejszej Umowy, w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za cały okres realizacji umowy.
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§7
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zmian terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 umowy,
2) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron,
3) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością
ogólnie
przewidzianą
dla
cywilnoprawnych
stosunków
zobowiązaniowych)
w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych.
4) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych
w umowie lub gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron.
§8
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych
i dokumentów, w posiadanie których weszły w związku lub przy okazji realizacji niniejszej
Umowy.
2. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy informacje
i dane wyłącznie w celach wykonania niniejszej Umowy.
3. Nie stanowi naruszenia ust. 1 ujawnienie informacji lub danych:
c) w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, w szczególności
w zakresie informacji przekazywanych upoważnionym instytucjom,
d) dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
e) co do których uzyskano pisemną zgodę drugiej strony na ich ujawnienie,
f) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
1.
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§9
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w następujących przypadkach :
a) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 3 dni,
pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego;
b) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających
z Umowy;
c) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w §4 ust. 1
Umowy.
3. Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających
z Umowy.
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, wysokość
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace ustala się proporcjonalnie do
okresu świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wartości wykonanych usług w oparciu
o wynagrodzenie wskazane w Formularzu ofertowym.
§ 10
W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca - za uprzednią zgodą Zamawiającego - ma prawo wykorzystać do celów
promocyjnych fakt korzystania przez Zamawiającego z usług Wykonawcy.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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Zamawiający:
………………………………..

Wykonawca:
………………………………
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