ZAŁĄCZNIK NR 7

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR … /Gd/2021

W dniu ………………….……….………… 2021 r. w Gdańsku pomiędzy:
Urzędem Statystycznym w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk,
posiadającym NIP: 584-101-06-95 oraz REGON: 000331576, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
-

Jerzego Auksztola - Dyrektora Urzędu,

a
............................................................................................................................................................................................................................
(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

posiadającą (-cym) NIP .................................................................................... Regon ............................................................. zwaną
(-ego) w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-nym) przez:

-.....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................
w
wyniku
dokonanego
przez
Zamawiającego
wyboru
oferty
Wykonawcy
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami
Zarządzenia wewnętrznego nr 1 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1.
2.

3.

Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa serwera wraz wymaganymi licencjami CAL oraz oprogramowania do
tworzenia kopii zapasowych w ilości 1 kompletu dla Zamawiającego z siedzibą w Gdańsku, ul. Danusi 4.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę systemu operacyjnego „MS Windows Serwer 2019 Standard (16 core) ” umożliwiającego korzystanie
z dwóch serwerów wirtualnych Hyper-V wraz z odpowiednimi licencjami dostępowymi CAL dla 16 stacji
roboczych,
2) dostawę bazy danych „MS SQL 2017 Serwer Standard” z możliwością downgrade dla 16 stacji roboczych;
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wdrożenia i konfiguracji serwera w sieci wewnętrznej polegającej na:
1) przedstawieniu planu wdrożenia zawierającego minimalne wymagania, które należy spełnić, aby wdrożenie
zakończyło się sukcesem,
2) instalacji systemu operacyjnego serwera MS Windows 2019 Serwer oraz aktywacji systemu operacyjnego,
3) konfiguracji systemu monitoringu podzespołów serwera,
4) wdrożeniu usług wirtualizacji przy założeniu, że z dwoma serwerami wirtualnymi (DC i SQL) będzie łączyć
się 16 stacji roboczych z MS Windows 10 prof.,
5) instalacji wymaganych poprawek do systemu operacyjnego,
6) instalacji systemu operacyjnego MS Windows 2019 Serwer dla wirtualnego serwera DC,
7) wdrożeniu usług domenowych,
8) instalacji wymaganych poprawek do systemu operacyjnego serwera DC,
9) podłączeniu testowej stacji roboczej do domeny,
10) instalacji systemu operacyjnego MS Windows 2019 Serwer dla wirtualnego serwera SQL,
11) instalacji wymaganych poprawek do systemu operacyjnego serwera SQL,
12) opracowaniu dokumentacji powykonawczej dokumentującej wykonane czynności oraz konfigurację
(sprzętowa, adresacja IP, licencjonowanie, użytkownicy, hasła, drukarki w AD, wirtualny KVM, aktywacja
licencji).
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5.

6.

7.
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4.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę bezterminowej licencji Proffesional na 3 serwery posiadanego
przez Zamawiającego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na serwery NAS: Ferro Backup
System .
Przedmiot zamówienia obejmuje prawo opcji polegające na zwiększeniu zamówienia o kolejne, nie więcej niż:
a) 1 szt. - Licencji dostępowej CAL do serwera „MS Windows Serwer 2019 Standard” dla 5 stacji roboczych.,
b) 1 szt. - Licencji dostępowej CAL do serwera „MS SQL 2017 Serwer Standard” dla 5 stacji roboczych,
zakupionych po cenach jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do
umowy.
Dostarczony przez Wykonawcę serwer wraz z wymaganymi licencjami CAL oraz oprogramowaniem do tworzenia
kopii zapasowych dla Zamawiającego, w ramach realizacji postanowień klauzuli środowiskowej, musi posiadać
certyfikację CE.
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie
opisanym poniżej:
1) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też
nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
2) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu
zlecenia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.
3) Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż do dnia 30 lipca 2021 r.,
4) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte
opcją będą identyczne jak podane w Formularzu cenowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji
umowy .
§ 2.
Dostawę należy zrealizować w terminie do 16 czerwca 2021 r. do siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy.
Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa
rękojmi na zasadach określonymi w kodeksie cywilnym.
Warunki realizacji gwarancji przez Zamawiającego zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącego złącznik nr 1 do umowy.
§ 3.
Odbioru ilościowo- jakościowego dostarczonego towaru dokona przedstawiciel Zamawiającego, którego
reprezentować będzie Pan Ireneusz Kotliński – pracownik Wydziału Informatyki US.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu
Stron.
Protokół odbioru przedmiotu umowy, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji zamówienia.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiający zgłosi w Protokole odbioru, jeżeli stwierdzi, że
zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony i obciąży Wykonawcę karą umowną, zgodnie
z § 7 ust. 2.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny
termin nie dłuższy jednak niż 7 dni w celu:
1) usunięcia stwierdzonych Protokołem wad przedmiotu umowy, lub
2) dostarczenia przedmiotu umowy, którego Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie
określonym w § 2 ust.1.
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7.

8.
9.

1.
2.
5.
1.

2.

W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie przedmiotu umowy
wolnego od wad w miejsce wadliwego) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego
wynagrodzenia z tego tytułu.
Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający może od umowy
odstąpić i obciąży Wykonawcę karą umowną określoną w § 7 ust. 3 umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 zamówienie lub jego część podlega ponownej procedurze odbioru,
określonej w niniejszym paragrafie.
§ 4.
Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielenia licencji/sublicencji na oprogramowanie.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
Licencja (sublicencja) będzie wystawiona na Zamawiającego.
§ 5.
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
łączne wynagrodzenie w wysokości:
 Kwota netto: …………………… złote ………………………. groszy,
(słownie: ………………………………………………………………………………)
 Kwota brutto: ………………….. złotych ……………………. groszy,
(słownie: ……………………………………………………………………………….)
zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
Na wartość brutto podaną w ust. 1 składają się pozycje :
Ilość/
Cena jedn.
Cena jedn.
Wartość
Przedmiot zamówienia
szt.
netto
brutto
brutto
1
2
3
4= kol.2 x kol.3
5

Serwer (zgodnie z zał. nr 1 pkt. 1)
Licencja dostępowa CAL do serwera „MS
Windows Serwer 2019 Standard GOV”.
Licencji dostępowej CAL do serwera „MS
SQL 2017 Serwer Standard”
Licencja Proffesional - bezterminowa

1
16
16
3

Łączna wartość brutto oferty
3.
4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
Faktura powinna zawierać sumę wynikającą z ilości oraz cen jednostkowych brutto.

5.

Płatności za wykonane dostawy Zamawiający dokona przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy, w
ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

6.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w Wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT zwanym Białą listą podatników, udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

7.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy wykonawcy
wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z
zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie podatników VAT.
8. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie,
o którym mowa w ust. 5, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
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§ 6.
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 1, udziela Zamawiającemu
z dniem podpisania protokołu odbioru licencji/sublicencji niewyłącznej, pełnej i zawartej na czas nieokreślony
na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji oprogramowania.
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 1, przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego.
Licencja oraz przeniesione na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe zostanie udzielona na
następujących polach eksploatacji:
1) zainstalowanie, uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie na komputerach i serwerach znajdujących
się u Zamawiającego niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
2) korzystanie z oprogramowania na komputerach i serwerach znajdujących się u Zamawiającego w sposób
opisany w umowie oraz zgodny z warunkami producenta oprogramowania (zgodnie z warunkami licencji
opisanymi przez producenta);
Wykonawca zapewni, że utwory oprogramowania, na które udzielana jest licencja/sublicencja będą posiadać
kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do utworów oprogramowania lub umowę
licencyjną - (o ile takie będą istniały) stanowiące przedmiot udzielenia licencji/sublicencji oraz nośniki, na
których zapisane będą te utwory.
Licencja/sublicencja obejmuje użytkowanie oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy
nośników na płycie lub do pobranego z Internetu oprogramowania i dokumentacji oprogramowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy.
Udzielenie licencji/sublicencji na oprogramowanie komputerowe, określone w umowie Zamawiający może
potwierdzić wydrukiem ze strony producenta oprogramowania.
§ 7.
Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa
w § 5 ust. 1 jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie § 3 ust. 7 nie dostarczy oprogramowania wolnego od
wad lub tego oprogramowania, którego uprzednio nie dostarczył w terminie określonym w § 2 ust.1.
Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie Zamawiającego od
Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
W przypadku braku spełnienia wymagań klauzuli środowiskowej, o której mowa w § 1 ust. 6, w wysokości
3 000,00 zł.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego
rzecz kary umowne.
Suma kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy.
Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
W związku z uzgodnieniami zawartymi w ust. 5 Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na potrącenie w
rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, z kwoty określonej w § 5 ust. 1, kary umownej naliczonej na
podstawie postanowień niniejszego paragrafu.
§ 8.
Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu nienależytego wykonania dostawy bądź
naruszenia warunków niniejszej umowy.
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2.

3.

4.

1.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym również gdy:
1) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia
stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób
zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego
części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności;
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
następnego dnia po tej czynności;
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksów
do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzania
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10.

W związku z realizacją wymogów 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) (RODO),
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku z siedzibą
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.
Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
1)
pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk,
2)
pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USGDK@STAT.GOV.PL
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd
Statystyczny w Gdańsku , w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest
prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres:
1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,
Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo:
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1)
2)
3)
4)

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
do sprostowania (poprawiania) danych,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
7) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
§ 12.
Załączniki do Umowy, będące jej integralną częścią:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy Wykonawcy
Załącznik nr 4 -Wzór protokołu odbioru.
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