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Zal4cznik nr 16

1 2 fiPl. 201$

OGT.OSZENIE
Z"arz4l Dr6g Miejskich oglasza postgpowanie o udzielnie zam6wienia publicznego

,,zakup przel4cznik6w sieciowych wraz z akcesoriami"
Oznaczonego : DP Zl27 7 / N20l 6

Kod CPV: 32420000-l urzadzenia sieciowe

Przedmiot zam6wienia: Zakup oprogramowania dla ZDM
. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:

Nazwa orzedmiotu zam6wienia IloSd
sztuk

Minimalay
okes

gwarancii

DELL 6248P (48 port6w l000Base-T PoE, 4 porW SFP+ lOGbE) 20 3 miesiace

DELL 8024F (24 porty SFP+ 10GbE, 4 porW l0GBase-T) I J miesiace

orzew6d krosor.r"y lOGbps 2xSFP+ 7m 10 I rok

modul SFP+ l0Gbps LC do 300m 46 I rok

karta sieciowa 4 portv 10GbE SFP+ 2 l rok

karta sieciowa 1 port l0GbE SFP+ 2 l rok

przew6d krosowy Swiatlowodowv wielomodowy 3m SC-LC 30 l rok
przew6d kosowy Swiatlowodowv wielomodowv 3m LC-LC 10 l rok

Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie pnez Wykonawca sprzgtu u2ywanego, na
kt6ry Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z wymaganiarni Zamawiajqcego.

3. Termin realizacji zam6wienia:
3 . I Termin rozp oczgcia: od daty podpisania umowy
3.2 Termin zakoirczerua: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
4. Warunki udzialu w postgpowaniu: nie dotyczy
5. Miejsce, termin i forma skladania ofert:

Ofertg nalezy przesLal faksem na nulmer 226549191 lub poczt4 elektroniczn4 na adres:

a.lothamer@zdm.wawpl w postaci zeskanowanego dokumentu do dnia 20.09.2016 r. do
godz 10.00

6. Kryteria oceny oferty:
Kryterium cena. Oferta z najntzsz4 cerr4 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

7. lnformacja o wyborze najkorzystniej szej oferty:
Wykonawcy zaproszeni, kt6rzy Aoz4 ofertg zostan4 poinformowani telefonicznie , faxem
lub drog4 e-mail o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.

2.



8. Wyjadniei udziela: Wojciech Stei, telefon: 225589476, mail: w.stec@zdm.waw.ol
9. O uniewaZnieniu postgpowania Zamaviaj4cy poinformuje Wykonawc6w, kt6rzy

zloZyli oferty wraz z tzasadnieniem telefonicznie , faxem lub drog4 e-mail.
10. W zwi4zku z zamiarem sfinansowania zam6wienia ze Srodk6w nie zaliczanych do

inwestycji, Zamawiaj4cy informuje, 2e w prrypadku przekroczenia kwoty 3499,99 zl
brutto za pojedyncry egzemplarz sprzgtu, w kt6rejkolwiek z pozycji formularza
ofertowego, danej oferty nie bgdzie bral pod uwagg ze wzglgdu na zasady wynikaj4ce
z ustawy o finansach publicznych i rozporz4dzenia Ministra Finans6w w sprawie
szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w.

11. Zamawiaj4cy zasrrzega sobie prawo: wgl4du w wykaz i referencje (poSwiadczenia)
wykonanych uslug potwierdzaj4cych spelnienie warunk6w: uprawnieri, wiedzy i
doSwiadczenia, os6b zdolnych do wykonania zam6wienia, jak r6wniez publikacji
ogloszenia w swojej siedzibie.

12. Zamav,,taj4cy przewiduje mo2liwoS6 zwigkszenia ilo$ci sprzgtu w wybranych pozycjach po
wyborze oferty.

13. Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w rozumieniu przepis6w usta*y z dtl;.a 29
stycznia 2004r. Prawo Zam6wieri Publicmych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z p6imejszymi
zmianami) lecz postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego zgodnie
z art. 4 nie stosuje sig przepis6w ustawy Prawo Zam6wief Publicznych.

14. Formularz oferty mozna pobrai w Wydziale Informatyki u Pana Adama Lothamera
a.lothamer@zdm.waw.pl tel. 22558927 8 l.

/- nieootrzebne skre3li6



Strona I z I

Zal4cznik nr I do umowy numer ZDMI....../2016/GIN

Warszawa .............2016r.

(I{ykonawca - nazwa, adres)

OFERTA

Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na zakup przelqcznik6w sieciowych wraz z akcesoriami
.Omaczon@ DPZ|21 7 / N20 | 6

Nazwa przedmiotu zam6wi€nia Szt. Sprzgt
nowy/uzyw
any

Okres
Gwarancji (nie

kr6tszy niz
wymagany przez
Zamawiajqcego w
tlesci zaproszenia
do zlozenia oferty)

Cena
jednostko
wa brutto

Wartosd
brutto

DELL 6248P (48 port6w 1000Base-T PoE, 4
porrv SFP+ 1oGbE) 20

DELL 8024F (24 porry SFP+ 10GbE, 4 porf
l0GBase-T) I

nrzew6d lcosowv l0GbDS 2XSFP+ 7m l0

modul SFP+ l0Gbos LC do 300m 46

karta sieciowa 4 nortv 10GbE SFP+ 2

karta sieciowa I Dort locbE SFP+ 2
przew6d kosowy Swiatlowodowy wielomodowy

3m SC-LC t0
przew6d kosowy Swiatlowodowy wielomodowy

3m LC-LC l0

Suma

WartoSC / brutto / PLN slownie

VAT ...... % ........ -........ -.......PLN slownie

Zobowiqzujemy sig wykonaC przedmiot zam6wienia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy
poczqwszy od dafy zawarcia umowl
Przedmiot zam6wienia neahzulemy zgodnie z opisem i wymaganiami Zamawiaj4cego.
Termin waZno6ci ofefty (zwrqzania z ofertq) \aynosi 30 dni, pocz4wszy od dnia zlo2enia oferty.

/Podpis osoby umocowanej lub upowaznionej/
W zalqczeniu:
- Oiwiadczenie Wykonawcy:
- Kopia KRS lub odpowiednio odpis z Centralncj Ewidcncji i Informncji o dzialalnosci

gospodarczej, poSwiadczone pnez Wykonawcg za zgodno3i z oryginalem.



UMOWA Nr ZDMI39U2016/GIN

W dniu roku w Warszawie pomiqdzy N4iastem Stolecznym Warvawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, w imieniu i na rzecz K6rego dziala Zanad Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
powolany na podstawie uchwaly Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 roku nr XLV/259/93 w
sprawie utworzenia ZarzAdu Dr6g Miejskich, dzialajEcy na podstawie uchwaly Rady Miasta Stolecznego Warszawy
z dnia 29-05-2008 roku nr )CC{V/1023/2008 w sprawie statutu ZarzAdu Dt6g l.4iejskich, reprezentowanym na
podstawiepelnomocnictwanr................ 2dnia.......................pne2i

1.

zwanym dalej lamawiajqcym"
NIP: 525-2248-481,

a firmq

kt6rq reprezentuje:

zwanq dalej,,Wykonawca"
NR KRS: REGON: NIP:

na podstawie art 4 pk 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pnwo zam^wiei publicznych (ti. Dz.U. z 2015r. poz.

2164, z g5zn. zm.) bez zastosowania przepis6w Vw ustaw zodala zawafta umowa nastepuiEcei tregci:

51
zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy zgodnie z specyfikacjq okreslonq
w ofercie zlozonej przez Wykonawcq stanowiqcej zalEcznik nr 1 do niniejszej umowy.

52
Termin realizacji przedmiotu zam6wienia Strony ustalajE:
1, RozpoczQcie: od daty podpisania umowy.
2. Zakoiczenie: do 21 dni od daty podpisania umowy

s3
1. Wynagrodzenie (cene) za prawidlowA realizacjq umowy ustala siq do wysoko6ci:

netto 

- 

z.l (slownie:
podatek VAT23o/o

brutto 

- 

zl (slownie :

Cena w @asie tnr,/ania umowy pozostaje stala, zgodnie z cenq podanq w zlo2onej ofercie.
FaKurq naleZy wystawii na Miasto Stoleczne Warszawa pl, Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NiP 525-22-48-
481, natomiast odbiorq faKury i platnikiem bqdzie zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa.
Platno66 bqdzie realizowana pnez Tarzqd Drog Miejskich w ciqgu 21 dni od daty zloZenia prawidlowo

wystawionej faKury w Zarzadzie D.IJI Miejskich na ponizej podany numer rachunku bankowego
w Banku Podslawe do wystawienia

faktury VAT stanowi protok6l odbioru
wykonanie dostawy.

podpisany przez Zamawiajqcego, potwierdzajqcy prawidlowe

4. Za termin realizacji faktury uwa2a siq dziefr,
przelewu na rachunek Wykonawcy.

w K6rym zamawiajqcy polecil swojemu bankowi dokonae

3.

g4
Warunki dostawy:
1. Wykonawca zobowiqzuje siq do dostarczenia pzedmiotu zam6wienia do siedziby Zamawiajqcego pzy ul.

Chmielnej 124 (Wydzial Informatyki ZDM) w godz. 9.00-14.00 wlasnym transportem i na wlasny koszt'

2. Wykonawca zobowiEzany jest do uzgodnienia z ZamawiajEcym osobiicie lub telefonicznie (nr telefonu 22 55-

89-338) terminu i czasu dostawy z lvypnedzeniem co najmniej trzydniowym.
3. W siedzibie Zamawiajacego odbywai sie bqdzie sprawdzanie doslawy i potwierdzenie protokolem odbioru

zgodnosci ze specyfikacjE zam6wienia oryginalnogci oraz kompletno6ci dostarczonego sprzqtu. W ptzypadku

stwierdzenia w trakcie odbioru usterek oraz wad dostarczonego towaru lub poszczeg6lnych jego egzemplarzy

Wykonawca jest zobowiqzany do jego wymiany na nowy w ciQgu teech dni roboczych wlasnym transportem
do siedziby ZamawiajEcego, gdzie nastqpijak wyiej procedura odbioru.

4. Wykonawca zobowiqzany jest do sponadzenia protokolu odbioru, w kt6rym muszq znaleii sig numery

seryjne pnekazywanego sprzqtu oraz termin zakofczenia gwarancji Wykonawcy na dostarczony sprzQt.

Umowa nr ZDMI391/2016/GIN



4.

ss
Wykonawca zobowiqzuje siq udzieli6 ZamawiajQcemu gwarancji zgodnie z specyfikacjq oke5lonq
w ofercie zlo2onej pzez Wykonawcq stanowiqcej zalEcznik nr 1 do niniejszej umowy, liczEc od daty odbioru
kof cowego przedmiotu umowy.
W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiAzuje siq swiadczyi nieodplatnie uslug
s€n/trisowe w siedzibie Zamawiaiqcego lub zapewni. transport uszkodzonego spnqtu na wlasny koszt do
wlakiwego punKu serwisowego oraz dostarczyi je zwrotnie na sw6j koszt do siedziby zamawiajqcego (ul.
Chmielna 124, Warszawa).
ZgodnE wolE stron ustalono, 2e odpowiedzialno6i Wykonawcy z q ulu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczeg6lno5ci wady powstale z przyczyn tkwiQcych w neczach skladajEcych sie na pzedmiot
umowy.
Wykonanie przez ZamawiajEcego uprawnieh z gwarancji irealizacja zobowiqza6 gwarancyjnych Wykonawc,
oraz pzejscie na Wykonawcq wszelkich zwiEzanych z tym ryzyk nastqpowac bqdE w miejscu, w K6rym
znajduje siq pzedmiot umowy. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenie pzedmiotu umoq
w czasie od wydania go gwarantowi do jego odebrania pnez ZamawiajQcego ponosi Wykonawca.
Wykonawca obowiqzany jest wykonai obowiqzki gwarancyjne niezwlocznie. jednak2e nie p6iniej ni2 w
terminie 14-dni od daty przejqcia zeczy skladajqcych siq na przedmiot umowy od ZamawiajEcego, a takie
dostarczyc je zwrotnie na sw6j korrt do miejsca wskazanego w ust. 2 powy2ej.
Je2eli w wykonaniu obowiEzk6w gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl ZamawiajEcemu zamiast rzecz,
wadliwej zecz wolnq od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objqtej gwarancjA, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwr6cenia rzeczy naprawionej.
Je2eli dokonano wymiany czq6ci rzeczy pov'lyzsze zasady stosuje siq odpowiednio do czq5ci wymienionej.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciAgu kt6rego wskutek wadi
Zamawiajqcy nie mogl z pzedmiotu umowy korzystai.
Wykonawca zobowiEzuje siq do wydania Zamawiajqcemu, niezale2nie od zlo2onego w dacie podpisania
umowy oswiadczenia gwarancyjnego, w dacie odbioru kodcowego wszelkich innych dokument6w
gwarancyjnych pochodzqcych od os6b trzecich zapewniajqc ich prawidlowosi i zgodno6i ze stanem
faktycznym oraz prawnym a tak2e calkowitE ich zgodno56 z zakresem zobowiEzai gwarancyjnych
Wykonawcy okreslonych niniejszq umowq.
ZamawiajEcy mo2e dochodzii roszczeh w gwarancji tak2e po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed uplyr rem
tego terminu ujawnil wadq i zglosit jej istnienie Wykonawcy.

96
W przypadku dostawy urzqdze6 u2ywanych Wykonawca ogwiadcza,2e sprzqt u2ywany dostarczony pzez
Wykonawcq pochodzi z legalnego 2r6dla i nie jest objqty 2adnq wadq prawnq uniemoiliwiajqcE korzystanie
zgodnie z naturalnym pneznaczeniem wynikajAcym z przymiot6w charakterystycznych dla przedmiotu
umowy przez ZamawiajEcego.
Wykonawca oswiadcza, 2e przejmie wszelkE odpowiedzialnosi w przypadku pojawienia siq jakichkolwiek
roszczei os6b trzecich w zwiqzku wadami prawnymi zwiEzanymi z przedmiotem umo\,/y.

5.

7.

1.

s7
W razie wystEpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie bqdzie sluiylo interesowi
publicznemu, czego nie moina bylo pzewidziei w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy mo2e odstqpii od umowy
w terminie 30 dni od daty powziqcia wladomo6ci o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca mo2e 2qdai
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z q^ufu wykonania czQsci umowy

981. W przypadku op6inienia w wykonaniu zam6wienia lub wadliwego wykonania Zamawiajqcy ma prawo do
odstqpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowych termin6w oraz naliczenia kar umownych z tego h ulu.

2. W przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie zam6wienia, usuniqcie wad. op6inienia
odbioru lub dokonania wymaganej czynnosci, poszkodowanemu nale2q siq kary umowne z tego tytulu.

3. Kara umowna za odstqpienie od umowy z pr4czyn zale2nych od Wykonawcy, wynosi 100/0 wartoSci
zam6wienia brutto okre6lonego w 53 ust. 1 niniejszej umowy.

4. ZamawiajQcemu przysluguje kara umowna za okes zwloki w wykonaniu zam6wienia i nieskorzystania z
pnedmiotu umowy z powodu wad w wysoko6ci 0,1olo wartosci zam6wienia brutto okreslonego w 53 ust. 1
niniejszej umowy za ka2dy rozpoczqty dziei od dnia wyznaczonego na wykonanie umowy.

5. Kara umowna za okres zwloki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej wynosi 0,1olo wartosci zam6wienia brutto
okreslonego w 93 ust. 1 niniejszej umowy za ka2dy rozpoczqty dziei od dnia wyznaczonego na wykonanie
naprawy gwarancylneJ.

6. Kary umowne liczone sq za ka2dy rozpoczqty dzie6 zwloki. Zamawiajqcemu pnysluguje prawo kumulowania
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|(ar umownych naliczanych z 62nych q ul6w. zamawiajqcemu przysluguje prawo do naliczania kar
umownych z Vw q ulow niezale2nie od wykonania prawa odst4pienia od umowy.

7, Zaplar@ kar umownych nie wyklucza prawa kaZdej ze stron do dochodzenia odszkodowania na warunkach
096lnych.

8. Wykonawca wyrc2a zgodq na potrqcenia pnez Zamawiajqcego kar umownych z przedlo2onych faKur,

9e
Wykonawca bez zgody ZamawiajEcego nie skorzysta z prawa przeniesienia wierzytelnosci na osobQ tneciE.

510
1. zmiany umowy wymagajE dla swej wa2no6ci formy pisemnej w postaci aneksu z wylqczeniem zmiany

okeSlonej w 510 ust.2.
2. Zmiana numeru rachunku i nazwy banku (53 ust. 3) w trakcie tMania umowy wymaga pisemnej informacji

od Wykonawcy do Zamawiajqcego.
3. Postanowienia umowy nie mogq zostai zmienione, ani uzupelnione postanowieniami niekorzystnymi dla

Zamawiajqcego. jeZeli zmiana powodowalaby zmianq tre6ci ofefty, na podstawie Korej zostal wybrany
Wykonawca, chyba, 2e koniecznoSd zmiany spowodowana bqdzie okolicznosciami K6rych nie mo2na bylo

Wzewidzielc, pey zawieraniu umowy.

511
1. W sprawach nie unormowanych niniejszq umowq majq zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogqce wynikai z realizaqi njniejszej umowy bqdq rozstrzygane paez sqd powszechny wlaSciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

512
integralna czqit umowy stanowi oferta zlolona przez Wykonawcq u zamawiajqcego w ramach
pzeprowadzonego rozeznania cenowego stanowiqca zalEcznik nr 1 do umowy.

513
Wykonawca o6wiadcza, 2e znany jest mu fakt, i2 tre56 niniejszej umowy, a w szczeg6lno6ci dotyczace
danych idengfikujqcych, pzedmiotu umowy i wysoko6ci wynagrodzenia stanowiq informacjq
publicznE w rozumieniu art, 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wze6nia 2001 r, o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z po2n. zm.), kt6ra podlega udostepnieniu w trybie
pnedmiotowej ustawy.

514
umowq spozqdzono w 3 jednobzmiacych egzemplazach, 2 pozosLajq u zamawiajQcego. 1 ottzymuje
Wvkonawca.

ZAMAWIA'ACY WYKONAWCA
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Zal4cznik Nr 19

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, w zwi?zku z postgpowaniem na zakup przel4cznik6w sieciowych wraz
z akcesoriami
Oznaczonym: DP Zl27 7 / N20 | 6

O5wiadczam w imieniu:

adres

2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre5lone przez Zamawiaigcego w
zaproszeniu do skladania ofer"t.

Pieczg6 Wykonawcy Podpis osoby umocowanej lub upowzr/nionej


