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UMOWA NR 48/2010

zawatla w dniu 22.04.2010r. pomiqdzy Starostwem Powiatowym w Pultusku

z siedzibq 06-100 Pultusk, ul. Bialowiejska 5

reprezentowany m ptzez'.
- Andrzeja Doleckiego - Starostq Pultuskiego

przy kontrasygnacie:
- Krystyny Rzepnickiej - Skarbnika Powiatu

zwanym w tre6ci umowy "Zamawiajqcym"

a

FirmE ,,EMMA - PC" Technologie Komputerowe M. HeNka, K. Maciejewski Sp. J.

z siedzibq 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22a wpisan4 do Rejesku

Przedsigbiorc6w w KRS pod Nr 0000093179

reprezentowan q przez wlaScicieli:

1. Mariana Helka

2. Krzy sztof a Maciejewskiego

zwanq w tre6ci umowy ,,Wykonawcq'

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy zdnia29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri
publicznych (.1. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z p62n. zm.) strony zawarly umowg

o nastqpuj4cej treSci:

s1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

a. dostawa serwera wraz z optogtamowaniem do Starostwa Powiatowego

w Pultusku o parametrach technicznych iwyposazeniu zgodnych z opisem

przedmiotu zam6wienia zawartych w ofercie oraz warunkach okre6lonych

w negocjacjach t.j.:
. stacia:

- obudowa: INTEL SC5650BRP, Tower/ Rack 6U, 600W PFC, Btack - 1 szt.
- dodatkowa wkladka do zasilacza: APPT600WHPSU 600W



zasil redundantny - 1szt.
- plyta gl6wna: INTEL Server Board S5500HCVR, 5500, DDR3-1333,

1GA1366, SATA, RAID,2xGBLAN - 1 szt.
- processor: Quad-Core lntel Xeon E5504 2 GHz (x4) 4M - 2 szt.
- pamig6: Kingston DDR3 ECC - 8 GB
- dysk twardy: WD2502ABYS (Raid Edition) - 4 szt.
- dysk twardy: WD7502ABYS (Raid Edition) - 4 szt.
- sprzqtowy kontroler macierzy RAID - 4 porty SATA ll

RS2BL040 SAS 6c 4xSAS int,PClex8,S12MB -2szt.
- klatka: AXX6DRV3GR Modul HS 6 x HDD SC5600BRL/LXSCS650 - 1 szt.
- zestaw monta2owy APPTHSDBKIT dla 6DRV3GR/SC5650 - 1 szt.
- modul do podl4czenia nagrywarki BR (lDE) - 1 szt.
- certyfikat CE

. oproeramowanie:
- Microsoft Windows 2008 Server - 1 licencja
- Microsoft Windows Server CAL 2008 Government

OPEN Level A Device CAL - 80 licencii

. czvnnoSci:
- uruchomienie RAID 5 3 dyski WD25002ABYSGB - system
- uruchomienie RAID 5 3 dyski WD75002ABYSGB - dane
- instalacja systemu M.Windows 2008 Server oraz licencji dostgpowych
- zalo2enie domeny (nazwa: SP_PULTUSK)
- podl4czenie posiadanych urzqdze{: nagrywarka BR (lDE); RDX (S-ATA)

b. bezplatny senruis gwarancyjny i bezplatna pomoc techniczna w zakresie

dzialania dostarczonego przedmiotu umowy przez okres gwarancji

okre6lonywg 4 niniejszej umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, Ze dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy

i wolnv od wad.

s2.
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje sig dostarczy6 przedmiot umowy okre6lony w $ 1 ust. 1
na wlasny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajqcego oraz dokona6 uruchomienra
sprzetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2010r., co zostanie
potwierdzone protokolem pzekazania podpisanym przez obie strony umowy.

2. Osobq uprawnionq do odbioru dostawy ze strony Zamawiajqcego jest

Pan Grzegorz Rzepkowski - Informatyk Wydzial Organizacji i Nadzoru
w Starostwie Powiatowrrm w Pultusku.
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Do sprzgtu komputerowego Wykonawca dolqczy oryginalny komplet noSnik6w
z oprogramowaniem, sterownikami i dokumentacjq producenta zawierajqcy
informacje techniczne pozwalajqce na prawidlowq konfiguracjg sprzqtu i jego
rozbudowq oraz karty gwarancyjne zawieraiqce: typ i numer seryiny urzqdzenia
oraz terminy gwarancji.

Odbi6r sprzgtu komputerowego obejmuje sprawdzenie:
a. zgodno6ci przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zam6wienia,
b. zgodno6ci dot4czonych certyfikat6w z opisem przedmiotu zam6wienia,
c. sprawdzenia kompletnoSci dostawy, w tym kart gwarancyjnych, no6nik6w,
d. sprawdzenie prawidlowego uruchomienia sprzeru,
e. sprawdzenie prawidtowo6ci dostarczonych licencji.

Zamawiajqcemu przysluguje prawo odmowy odbioru przedmiotu zam6wienia,
je2eli: dostarczony przedmiot zam6wienia jest niekompletny, niezgodny
z wymaganiami okreSlonymi w zam6wieniu, jest uszkodzony, mimo pr6by
uruchomienia nie dziala lub dziala nieprawidlowo. Zamawilqcy wska2e
niezgodno5ci w protokole przekazania oraz Wznaczy nowy termin dostawy
przedmiotu zam6wienia.

s3.
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy tj. caloSci prac, o kt6rych mowa w $ 1 Umowy
Zamawilqcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysoko6ci:
lqcznie cena brutto: 24.990,00 zl.

slownie: dwadzieScia cztery tysiqce dziewig6set dziewig6dziesiqt zlotych 00/100
podatek VAT (22 o/o) 4.506,39 zl.

cena netto: 20.483.61 zl

wynagrodzenie okre6lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosd z tytulu
oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanq z realizaqq przedmiotu zam6wienia
Niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiqzari
nie moze by6 podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia.

Rozliczenie finansowe za wykonanie prac okreSlonych w $ 1. umowy nastqp'
fakturq, platnq przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni.
Podstaw4 wystawienia faktury jest bezusterkowy protok6l odbioru, zgodnie z g2

ust. 4 umowy.
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s4.
Gwarancja i serwis:

1 . Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnoS6 za dotrzymanie przedstawionych

w ofercie parametr6w technicznych przedmiotu umowy oraz gwarantuje,

2e sprzqt komputerowy bgdzie funkcjonowal sprawnie i bqdzie gotowy

do natychmiastowej eksploatacji.

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres
36 miesigcy, liczqc od daty wystawienia faktury.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sig dokonywa6 bezplatnie
napraw przedmiotu umowy.

4. Wymagane jest, aby senruis gwarancyjny byl realizowany przez producent6w
przedmiotu umowy lub autoryzowany przez producenta podmiot.

5. Senrvis gwarancyjny Swiadczony bgdzie w miejscu u2ywania sprzgtu bqd2
w senrvisie z tym, 2e wszelkie koszty zwiqzane z dostarczeniem sprzgtu
do serwisanta ponosi Wykonawca.

6. Usunigcie awarii i naprawa w okresie gwarancyjnym nastEpi w nastqpnym dniu

7.

roboczym od momentu zgloszenia awarii.

W okresie gwarancyjnym Zamawil4cy posiada mozliwoS6 modyfikacj'
konfiguracji dostarczonego sprzgtu bez utraty uprawniefi do gwarancji.

W przypadku, gdy usuniqcie awarii i naprawa nie zostanq dokonane w terminie,
o kt6rym mowa w $ 4 ust. 6, Wykonawca dostarczy na czas naprawy niewadliwy
sprzet zastepczy o parametrach nie gorszych, jak sprzgt uszkodzony. Calkowity
termin naprawy nie mo2e przekroczy6 14 dni.
W przypadku awarii komputera Zamawiajqcy ma prawo oddai do senrvisu
komputer bez dysku twardego. Uszkodzone dyski twarde w ramach serwisr".
gwarancyjnego nie bgdq zwracane i pozostajq wlasnoSciq Zamawiajqcego.

10. Wykonawca na zqdanie Zamawiajacego zobowiqzuje sig do wymiany sprzgtu,
w kt6rym ujawnily sig wady po wcze6niejszym wykonaniu 2 napraw
gwarancyjnych, na nowy, wolny od wad, w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia
przez Zamawiaj4cego 2qdania wymiany jezeli Wykonawca nie przestqpi

do wykonania napra\ 4/ w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia lub wystqpienia
kolejnej awarii, wady lub usterki sprzetu.
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1 1. W przypadku stwierdzenia wady uniemo2liwiajqcej prawidlowe u2ytkowanie
sprzQtu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymiang wadliwego
przedmiotu umowy na wolny od wad, o takich samych funkcjach uzytkowych

12. Na sprzqt wymieniony w wyniku obowiAzk6w gwaranta, okres gwarancji biegnre
na nowo od dnia uruchomienia go Wzez Wykonawcq w miejscu uzytkowania.

s5.
Kary umowne i odszkodowania

1 . Za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia kar umownych:

a. z tytulu nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie w wysoko6ci 1%
calkowitej wartoSci umownej brutto za ka2dy dziefi zvtNoki

b. za odstqpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezale2nych od
Zamawiajqcego w wysoko6ci 10% warto6ci przedmiotu umowy brutto

c. za zwlokq w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokoSci 1% warto6ci przedmiotu umowy brutto za ka2dy
dziefi zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

2. Zamawiajqcy moie dochodzi6 na zasadach og6lnych odszkodowania
przewy2szajqcego zastrze2one powyzej kary umowne.

3. W przypadku naliczenia kary umownej, o kt6rej mowa w g 5 ust. 1 lit. a.,
Wykonawca v,tyra2a zgodq na potrqcenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot

umowy okre6lonej wg3

s6.
Postanowienia kof cowe:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszE umowq majq zastosowanie przeprsy
ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r., Nr 16,
poz. 93 z p62n. zm.).

2. Zmiany niniejszej Umowy sE mozliwe tylko w okoliczno6ciach przewidzianych

w ustawie Prawo zam6wief publicznych z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewa2noSci.
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3. Wszelkie spory powstale na tle stosowania umowy bgd4 rozstrzygane

polubownie. W przypadku braku porozumienia, wla6ciwym sedem

do rozpatrywania spor6w wyniklych z realizaili tej umowy, jest sqd powszechny

wlaSciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

4. Umowg niniejsz4 sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach,

po jednym dla ka2dej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

DOLECKI
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