
Załącznik nr 3


UMOWA 


zawarta w dniu ………………. roku w Pińczowie pomiędzy:
Gminą Pińczów z siedzibą w Pińczowie ul. 3-go Maja 10, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - mgr inż. Włodzimierza Baduraka  zwaną dalej „Zamawiającym” a
…………….................................................., zarejestrowanym w ............................................... 
............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................., z siedzibą w .............................................................., reprezentowanym przez:
1.	......................................		
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

1.	Zamawiający nabywa, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i instalacji sprzętu komputerowego (trzy komputery z oprogramowaniem, dwa przełączniki stakowalne 48, zasilacz awaryjny serwerowy z kartą sieciową i oprogramowaniem, zasilacz awaryjny serwerowy, oprogramowanie) określonego szczegółowo w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik do umowy. 
2.	Zadania Wykonawcy obejmują:
	konfiguracja zasilaczy 
	konfiguracja przełączników
	testy wydajności, optymalizacja
	VMware vSphere 6 Essentials Kit  (host vmware ESXi)

prezentacja rozwiązania i instruktaż
§2

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

a). komputery				-	3 lata
b). przełączniki				-	3 lata
c). zasilacze				-	2 lata

§3

	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania przez czas nieokreślony tajemnicy o uzyskanych informacjach, a w szczególności:
	- wszelkich informacji o Zamawiającym  i jego klientach
	- usytuowaniu i przeznaczeniu pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego
- informacji o miejscach i sposobach przechowywania kopii baz danych oraz nośników informacji
	- informacji dotyczących eksploatowanych przez Zamawiającego programów komputerowych, a w szczególności zastosowanych zabezpieczeniach.

§4

1.	Wykonawca dołoży wszelkich starań aby wykonanie prac instalacyjnych nie unieruchomiło pracy Urzędu Miejskiego.
2.	Wykonanie prac, o których mowa w ust. 1 nastąpi na terenie Urzędu Miejskiego.
3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie, zniszczenie powierzonego mu sprzętu, danych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.


§5


Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w okresie 30 dni od daty podpisania tej umowy.

§6

1.	Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę łącznie ..................zł brutto.
(słownie .................................................................................................................................)
2.	Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury (rachunku) przez Wykonawcę przelewem na wskazane w fakturze konto .

§7

Strony ustalają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w następujących wypadkach i wysokości:
1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego licząc od niezrealizowanego zakresu robót.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:
a). w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 10 % wartości wynagrodzenia umownego;
b). za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót – 0,4 % wartości umownego wynagrodzenia;
c). za nieterminowe usunięcie usterek, do usunięcia których Wykonawca był zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,4 % wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie usterek.
3. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca noże naliczyć odsetki w wysokości  
    ustawowej.

§8

1.	Wykonawca nie może powierzać wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej.
2.	W razie naruszenia postanowienia pkt 1 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.
§9

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11

Ewentualne spory z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§12


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



..................................................................................                                                               .................................................................................
              (podpis Zamawiającego)                                                                                      (podpis Wykonawcy)

