
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08
ka ncelaria@zdm.waw. pl, wwwzdm.waw. pl, www.facebook. plizdm.wa rszawa

Zzlacznik nr 16

Warszawa, dnia

OGLOSZENIE
Zarzqd Dr6g Miejskich oglasza Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na

dostawg Licencji MS SQL server wrarzz software assurance

Oznaczonego : DP Z I 3 3 9 I N 20 17

Kod CPV: 48611000-4

1. Opis przedmiotu zam6wienia:

l.l.Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia .....
SQL Server Standard Core License/Software Assurance Pack Government OPEN 2 Licenses
No Level Core License lified

Termin realizacji zam6wienia:

2.1. Termin rozpoczgcia: od daty zawarciaumowy

2.2.Termrnzakofrczenia : do 2 tygodni od daty zawarciaumowy

Warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu ich spelnienia:
3.1 Posiadanie uprawnieri : uprawnienie do dystrybucji oprogramowania (oSwiadczenie

Wykonawc y w zalqczenru)

Miejsce, termin i forma skladania ofert:
OfertE nale?y przeslal pocztq elektronicznq w postaci zeskanowanego dokumentu (na druku
oferty zalqczonym do zaproszenia z podpisem oso.by umocowanej) na adres:
alothamer@zdm.waw.pl do 3nia.l.L!(...,Q..de1?ao godz..././.,.9?..........Wykonawca moze
zloLy(, tylko jedn4 ofertg w jgzyku polskim.

Kryteria oceny oferty:

18 PAl, 2017

2.

3.

4.

5.

KOD licencii
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Kryterium cena. Ofertaznajni2szqcenqzostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonawcy zaproszeni,kt6tzy zlo24ofertq (z

zastrzeziniem pkt. 5) zostan4 poinformowani telefonicznie, faxem lub drog4 e-mail o wyborze

oferty naj korzystniej szej .

7. WyjaSnieri udziela: Adam Lothamer, telefon: 225589278,572 726 909

8. O uniewaZnieniu postgpowania Zarnawiaj4cy poinformuje Wykonawc6w, l(r6rzy zlo?yli oferty

wrazzuzasadnieniem telefonicznie, fax em lub drog4 e-mail.

g. Zarnawiajqcy zastrzega sobie prawo: wgl4du w Wkaz i referencje (poSwiadczenia)

wykonanych uslug potwierdzaj4cych spelnienie warunk6w: uprawnieri ,wiedzy i doSwiadczenia,

os6b zdolnych do wykonania zam6wienia, jak r6wnie2 publikacji ogloszenia w swojej siedzibie.

10. Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w rozumieniu przepis6w ustawy z drua 29

stycznia 2004r. Prawo ZamlwiehPublicznych (Dz. tJ.22017 r.,poz.1579) lecz postqpowaniem

o udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego zgodnie z art.4 pkt ...... nie stosuje sig

przepis6w ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych.

11. Formularzoferty mohnapobra6 w Wydziale Informatyki u Pana Adam Lothamer, te1.25589278,

a. lothamer@zdm.waw.pl

ZASTEPqADYREKTORA
r,q)t,.

Wojcief,Parl'Yka
1

ZASTEPCA NACZELNIKA
WYDZIAI-U INFORMATYKI
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Zal1cznikNr l7

Warszawa .....2017 r.

(l(ykonawca - nazwa, adres)

OFERTA

Niniejszym skladamy ofertg w postgpowaniu na: Dostawg Licencji MS SQL server wraz z
software assurance.

Oznaczony m DPZ|339 I Al20I7
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:
SQL Server Standard Core License/Software Assurance Pack Government OPEN 2 Licenses
No Level Core License Oualifred

Cena I brutto I ...... ...PLN slownie

Zobowi4zujemy sig wykonad przedmiot zam6wienia w terminie do

Przedmiot zam6wieniazrealizajemy zgodnie z opisem i

Termin wainoSci oferty (zwi4zania z ofertg) wynosi ....
oferty.

wym a gan i ami Zamtwiaj 4ce go.

dni, pocz4wszy od dnia zloienia

/Podpis osoby umocowanej lub upowaznionej/
W zal4czeniu/.:
- O3wiadczenie Wykonawcy;
- Kopia KRS lub odpowiednio odpis z Cenluialnej Ewidencji i Informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, poSwiadczone ptzez Wykonawc7 za zgodnoll z oryginalem. Wydruk odpisu
z KRS ze strony internetowej jest r6wnowaZny oryginalowi;

I * niepotr zebne skre5lid.



ZalacznikNr 18

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, w zwi4zku z postgpowaniem na: Dostawg Licencji MS SQL server wraz z
software assurance.

Oznaczony mz DPZI 339 I N2017

OSwiadczam w imieniu:

adres

2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez ZamawiajQcego w

zaproszeniu do skladania ofert.

Pieczg(, Wykonawcy Podpis osoby umocowanej lub upowaznionej
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reprezentowanym na podstawie pelnomocnictwa nr
pnez:

UMOWA NR ZDM/ /2017/GIN

W dniu ku w Warsawie pomigdzy Miastem Stolecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa NIP 525-22-48-481, w imieniu i na rzecz K6rego dziala Tarzqd Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-
801 Warszawa, powolany na podstawie uchwaly Rady Miasta Stoleanego Warszawy z dnia 26-04-1993 roku nr
XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zanqdu Dr6g Miejskich, dzialajqry na podstawie uchwaty Rady Miasta
Stolesnego Warszawy z dnia 29-05-2008 roku nr XIXU/1023/2008 w sprawie statutu Zaaqdu Drdg Miejskich,

z dnia

wprsanq
REGON: NIP:

K6rq reprezentuje;

zwanq dalej,,Wykonawcq
na podstawie aft. 4 pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zandwiei publiunych (Dz. u. z 2017 r., poz. 1579) bez
zastosowania pzepis6w Vw ustawy zostala zawafta umowa nastqpuj4cej treici::

sl
Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawg Licencji MS SQL server wrazz
software assurance zwanej dalej "Licencjq" zgodnie z formularzem ofertowym stanowiqcym
za{qcznik do niniejszej umowy.

s2
Termin realizacji przedmiotu zam6wienia Strony ustalajq:
1) rozpoczqcie: po podpisaniu umowy;
2) zakoficzenie: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

g3
1. wynagrodzenie (cenq) za prawidlowq realizacjq umowy ustala sig do wysoko$ci:

zl (slownie:
podatek VAT23%
brutto zl (slownie :- )
Cena w czasie trwania umowy pozostaje stala, zgodnie z cenq podanq w zlo2onej ofercie.

Fakturg naleZy wystawiC na Miasto Stoleczne Warczawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP
525-22-48-481, natomiast odbiorq faktury i platnikiem bqdzie Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120 Warszawa.
PlatnoSd bqdzie realizowana przez Zanqd DrOg Miejskich w ciqgu 21 dni od daty zlo2enia
prawidlowo wystawionej faktury w Zarzqdzie Dr6g Miejskich na poni2ej podany numer rachunku
bankowego w Banku
Podstawq do wystawienia faktury VAT stanowi protok6l odbioru podpisany przezZamawiajqcego,
potwierdzajqcy prawidlowe wykonanie dostawy.
Za termin realizacji faktury uwaZa siq dzieri, w kt6rym Zamawiajqcy polecil swojemu bankowi
dokonac przelewu na rachunek Wykonawcy.

$4
W razie wystqpienia istotnej zmiany okoliczno*ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie bgdzie
sluzylo interesowi publicznemu, czego nie moZna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy mo2e odstqpid od umowy w terminie 30 dni od daty powziqcia wiadomoSci o tej
zmianie. W takim przypadku Wykonawca moze 2qdad wylqcznie wynagrodzenia naleZnego z
tytulu wykonania czqSci umowy.
Zamawiajqcy nie moze odstqpid od umowy po odebraniu licencji prcez Zamawiajqcego od
Wykonawcy, zgodnie z zapisami umownymi, udokumentowanym protokolem odbioru podpisanym
przez obie Strony.

do

2.

4.

1"

2.

Umowa nr ZDM | __J201 7 I GIN
.\ /'\ \,/ ;/ I

v At I'/
v



Strona 2 z 2

s5
1. Zamawiajqcemu ptzysluguje kara umowna za op62nienie. w dostawie Licencji w terminie

okre6lonym w $ 2 pf<i Z iv wysokosci 0,2 % warto6ci zam6wienia brutto okreSlonego w $3 ust'1

niniejszej umowy za kazdy rozpoczqty dzieh op62nienia.
Z. W pzypadku opoinienia w wykonaniu zamowienia powy2ej 7 dni od terminu okreslonego w $ 2

pt<t'2 iino dostawy Licencjiw spos6b wadliwy Zamawiajqcy ma prawo do odstqpienia od umowy

bez wyznaczenia dodatkowych termin6w.
3. Zaplata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiajqcego do dochodzenia odszkodowania na

warunkach og6lnych.
4" Wykonawca wyraza zgodq na potrqcenia przez Zamawiajqcego kar umownych z przedto2onej

faktury.

s6
Wykonawca bez zgody Zamawiajqcego nie skozysta z prawa przeniesienia wiezytelnoSci na osobq

trzecrE.

s7

Wykonawca o$wiadcza, 2e znany jest mu fakt, i2 treSf niniejszej umowy, a w szczegolnoSci dotyczqce

danych identyfikujqcych, przedmiotu umowy i wysoko3ci wynagrodzenia 
. 
stanowiq informacjq

puoiicznq * rozu'i,ieiiu ari.. 1 ust. 1 ustawy z dnii 6 wrzesnii zoot r. o dostqpie do informacji

publicznej (Dz. U. z 2016 r. po2.1764, i p62n. zm.), ktdra podlega udostqpnieniu w trybie

przedmiotowej ustawY.

$8
1. Zmiany umowy wymagajq dla swej wainoici formy pisemnej w postaci pisemnej pod rygorem

niewaznosci
2. Postanowienia umowy nie mogA zostaf zmienione, ani uzupelnione postanowlenlaml

niekorzystnymi dla Zamawiajqcego, ieZeti zmiana powodowalaby zmianq tre$ci oferty, na

podstawie ktorei zostat wybiany Wykonawca, chyba, 2e konieczno66 zmiany spowodowana

bqdzie okoliczno6ciami ktdrych nie moZna bylo przewidziel przy zawieraniu umowy.

$e
1. W sprawach nie unormowanych niniejszq umgwq majq zastosowania przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory mogqce wynikad z realizaqi niniejszej umowy

wla3ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
bqdq rozstrzygane przez sqd powszechny

s10
lntegralnq czgrid umowy stanowi oferta zloZona pzez Wykonawca-

s11
Umowq sporeqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplazach, 2 pozostajq u Zamawiajqcego'

otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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