Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR ……………
zawarta w …………….. w dniu ……………

pomiędzy:
„Penta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, Bud.
B, pokój 310, kod pocztowy: 81-310, NIP 584-100-88-53, reprezentowanym przez Radosława Nowaka
Prezesa Zarządu,
zwaną w umowie, KLIENTEM, bądź STRONĄ
a
dostawcą:
firmą …………………… z siedzibą w ……………., kod pocztowy: …………………., NIP
………………, reprezentowaną przez ……………………………,
zwaną w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, bądź STRONĄ

o następującej treści:
§1
KLIENT zleca a DOSTAWCA przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z
instalacją w siedzibie KLIENTA wskazanych w § 2 niniejszej umowy zgodnie z projektem o nazwie
„Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem
zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień
publicznych”, opisanym w dokumentacji aplikacyjnej złożonej w ramach Działania 2.2. Inwestycje
Profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje Profilowane – Wsparcie Dotacyjne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją w siedzibie
KLIENTA, w tym:
1) Serwer bazodanowy serwer sprzętowy w architekturze PC
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2) Serwer aplikacji serwer sprzętowy w architekturze PC
3) Dysk do serwera aplikacji o pojemności min. 300GB (4 szt.)
4) Dysk do serwera bazodanowego o pojemności min. 600GB (8 szt.)
5) Szafa Rack wraz z oprzyrządowaniem
6) Notebook (3 szt.)
7) Firewall sprzętowy
8) Przełącznik sieciowy Switch
9) Router bezprzewodowy
10) UPS rack min. 3000 VA
11) Macierz Dyskowa - Urządzenie do archiwizacji

danych serwerowych wraz z aplikacjami

Serwer NAS Backup Storage
12) Remote desktop (zdalny pulpit) (5 szt.)
13) Oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office Pro+ (5 szt.) lub równoważne
14) System bazy danych typu Microsoft SQL Server Standard Molp lub równoważny
15) Oprogramowanie zabezpieczające – antywirusowe
16) System operacyjny do serwerów typu Windows Server (2 szt.) lub równoważny
17) System platformy Portalu Wielofunkcyjnego Intranet i Internet typu SharePoint Server MOLP
lub równoważne
1. DOSTAWCA udzieli KLIENTOWI gwarancji na przedmiot dostawy na okres …. lat.

§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia dostarczenia oraz instalacji sprzętu i
oprogramowania wymienionych w § 2.
2. Termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 15.06.2018 r.
3. Z uwagi na fakt, iż umowa zawarta jest w ramach realizacji projektu, termin realizacji zamówienia
może zostać przesunięty na okres od dnia 15.06.2018 r. do dnia 07.09.2018 r.
4. Termin dostarczenia oraz instalacji sprzętu i oprogramowania, o których mowa w § 2 w terminie do 3
dni roboczych od dnia zgłoszenia przez KLIENTA zapotrzebowania.
5. Za przekroczenie terminów realizacji umowy określonych pkt. 2 będą naliczane kary umowne w
wysokości 1% za każdy dzień zwłoki od należnego DOSTAWCY wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 5.

Strona | 2

§4
1. DOSTAWCA udziela KLIENTOWI gwarancji na okres ………….. lat oraz rękojmi zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Okres gwarancji będzie liczony w latach od dnia wystawienia faktury.
2. DOSTAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym w ciągu 24 h.
Czas reakcji po zgłoszeniu przez KLIENTA zaistniałych wad lub usterek to 4 h.
3. W przypadku wad lub usterek związanych z serwerami zakupionymi na podstawie niniejszej umowy
DOSTAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia w okresie gwarancyjnym w ciągu 4 h.
4. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania. W przypadku
niemożności dokonania naprawy w danej lokalizacji koszty dostarczenia sprzętu do/z punktu
serwisowego oraz z/do miejsca instalacji ponosi DOSTAWCA.
5. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 24h, DOSTAWCA na żądanie KLIENTA dostarczy
w terminie do 48h od rozpoczęcia naprawy, sprzęt zastępczy o parametrach nie niższych niż
przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie.
6. W przypadku gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 2 tygodnie lub jakikolwiek podzespół
będzie wymagał naprawy po raz 5 (maksymalnie 4 naprawy) w czasie okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt przekazany do naprawy sprzęt na nowy lub
inny wolny od wad, o parametrach nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie,
uzgodniony z KLIENTEM.
7. Okres trwania gwarancji i rękojmi będzie wydłużony o czas trwania naprawy, zaś w razie wymiany
Sprzętu – okres gwarancji i rękojmi będzie biegł na nowo od dnia potwierdzenia przez KLIENTA
dostarczenia nowego sprzętu.
8. W przypadku nie wywiązania się DOSTAWCY z wykonania usługi serwisu gwarancyjnego,
KLIENT zastrzega sobie prawo do zamówienia identycznej usługi w firmie trzeciej oraz obciążenia
kosztami tej usługi DOSTAWCY.
§5
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy DOSTAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysokości
………………… PLN netto
2. Wynagrodzenie określone powyżej zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT
w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez DOSTAWCĘ.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy DOSTAWCY
widniejący na fakturze VAT po przekazaniu przedmiotu zlecenia protokołem odbioru, na
podstawie wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury, w terminie 60 dni od jej otrzymania.

§6
1. Każda ze STRON może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie do swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
1. STRONY zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze STRON,
z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY, wynagrodzenie określone w § 5 nie będzie
przysługiwało DOSTAWCY.
2. DOSTAWCA zapłaci karę umowną w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w
wysokości 5% całości wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu czasu
naprawy.
3. DOSTAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50% całości wynagrodzenia w terminie 10 dni od
daty rozwiązania umowy, w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze STRON, jednakże
z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY.
4. DOSTAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 1% całości wynagrodzenia za każdy dzień
opóźnienia w zakresie terminu wykonania całości przedmiotu umowy, tj. terminie określonym w § 3
pkt. 2.
5. KLIENT i DOSTAWCA zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
którego wysokość przenosić będzie wysokość wskazanych kar umownych.
§7
1. DOSTAWCA nie może bez zgody KLIENTA przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
2. Dokonanie przelewu wierzytelności wbrew niniejszej umowie jest bezskuteczne względem
KLIENTA.
3. Z wynagrodzenia należnego DOSTAWCY KLIENT nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń.
4. Bez zgody DOSTAWCY wyrażonej na piśmie KLIENT nie ma prawa przenoszenia jakichkolwiek
praw i obowiązków, wynikających z tej umowy na osoby trzecie.
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§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy STRONY poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego dla siedziby KLIENTA.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

.......................................
KLIENT

.........................................
DOSTAWCA
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