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Dotlrczy : zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
I' Zamawiający: Główny InsĘtut Górnictwa
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówieil

Publicznych z dnia Ż9 stycznia 2004 r . (Dz. U . 2018 . poz.I986).

II. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest
dostawa kontrolera i 6 urządzeń dostępu bezprzewodowego wraz
z instalacją.

Przedmiot zakupu
Zakupowi podlegają: specjalizowany kontro|er urządzen bezprzewodowych (ang. wireless
controller) oraz 6 sztuk ściśle współpraĘących z nim urządzen dostępowych (ang. access
point) wraz z zasl|aczami PoE+ (ang. power injector). Będą one wykorzystane do rozbudowy
działającego klastra rędundantnej sieci bezptzewodowej GIG, opartej o kontrolery HP830
oruz urządzenia dostępowe HP425. Wymagana jest dostawa kontrolera w pełni zgodnego i
zamienialnego' pozwalającego na pracę w układzie klastrowym z obecnie pracującymi
kontrolerami HP830. Wymagana jest tez dostawa zgodnychi zamienialnychurządzeń dostępu
bezptzewodowego' zamienialnych z obecnie pracując5imi urządzeniami HP425,
pozwalających na pracę w układzie klastrowym z kontrolerami HP830. W przypadku awańi
dotychczasowego kontrolera HP830 ma być zapewnionebezprzerwowe przejęcie kontroli
i p ełna fu nkcj onalno śó kl astra urządzen dostępowych.

Kontroler urzą dzeń bezprzewodowych - 1 sztuka

1. Typ iltczba portów:
. Minimum 8 portów 1OBASE-T/IO0BASE-T)VI000BASE-T
. Minimum 2 dodatkowe porty Gigabit SFP

2. Wsparcie dla standardu PoE+ (802.1at) na wszystkich portach 1OBASE-T/IO0BASE-
T)VlOOOBASE-T

3. Budzet mocy dla PoE+ minimum 180W
4. Wysokośó w szafie 19'' - lU
5. Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45
6. Minimum 2 portyUSB
7. Minimum 1GB pamięci Flash
8. Prędkośó przełączania: minimum 2OGbls
9. Tablica adresów MAC: minimum 8000
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10. Posiadający licencję umozliwiającązarządzanie minimum l2bezprzewodowymi
puŃtami dostępowymi, zmoŻliwością rozbudowy poprzez dokupienie licencji do
minimum 24 b ezprzewo dowych punktów do stępowych

7I. Zarządzanie puŃtamibezprzewodowymi pracującymi w standardach 802.llalblgln/ac
12. obsługa WEP, WPA i WPA2 (Advanced Encryption Standard (AES) i Temporal Key

Integrity Protocol (TKIP))
13. Autentykacjaw oparciu o adres MAC (baza lokalna oraz RADIUS)
1 4. Grupowanie punktó w bezprzewodowych, zarządzanie grupami
1 5. Funkcj a selektywnej aktua|izacji oprogramowania punktów dostępowych
16. Zwiększenienięzawodności poplzez dodanie dodatkowych kontrolerów w trybach N+l i

N+N
1 7 . P odłączanie bezprzewodowych puŃtów dostępowy ch poprzez warstwę 2 i 3
18. Minimum 64 obsługiwane SSID (ang. service set identffier)
19. Minimum 900 obsługiwanych użytkowników
20. Autentykacja klientów w oparciu o adres MAC, 8}Z.Ix,http - z wykorzystaniem portalu

Web (ang. captive portal)
2I.Lokalnabaza danych i lokalny Portal Web dla użytkowników (takze gości)
22.Wsparcie lokalnej autentykacji i lokalnej autentykacjipoprzez Portal Web dla wszystkich

obsługiwanych uzytkowników
23.Utządzenie musi umożliwiaó utworzenie kont administratorów umozliwiających

zal<ł'adanie kont dla goŚci
24. Kontroler musi stęrować mocą interfejsów radiowych obsługiwanychprzez siebie

bezprzewodowych punktów dostępowych w czasię rzeczywistym' w celu zapewnienia
optymalnego pokrycia sygnałem radiowym

25. Kontroler musi zapewniać automatyczne sterowanie kanałami radiowymi oraz
wykrywanie interferencji w czasie rzeczyw istym

26. Kontroler musi zapewniac przeŁączanie ruchu klientów lokalne bazujące na sieci VLAN i
parze VLAN-SSID, centralne i bazujące na politykach (stosowanychper SSID'
uzytkownik i grupa uzytkowników)

27. obsfuga minimum 2000 list kontroli dostępu (ACL)
28. Kontroler musi zapewniac równomiernerozmieszczenie klientów radiowych na

poszczególnych punktach dostępowych (ang.load balancing). Musi być on realizowany
b azuj ąc na li czbie kl i entó w, ob ci ąz eniu or az staty cznie

29. Automatyczne przekierowywanie na 5GHz klientów obsługujących tę częstotliwośó
30. ograniczenie dostępu użlkowników do konkretnych lokalizacji
3I. Zarządzaniepoprzez stronę wWW (w tym HTTPS), SNMP v2lv3, telnet i linię komend

(CLD
32. obsfuga szybkiego roamingu w oparciu o warstwę 2 i warstwę 3

33 . Izolacja uzytkowników radiowych
34. Analiza spektrum radiowego zuŻyciem dedykowanych sensorów i w trybie hybrydowym.
35' Wykrywanie urządzeń bluetooth' kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych,

kamer bezprzew odowych otaz ocęnaj akości kanałów radiowych
36. Wbudowane systemy WIPS (ang. Wireless Intrusion Prevention System) oraz WIDS

(ang. Wireless Intrusion Detection System)
37. Wbudowany serwer DHCP oraz serwer DHCPvó
38. Obstuga tunkcji DHCP snooping i DHCP relay (dla IPv4 i IPv6)
39. obsługa NAT, NPAT i NAT ALG
40. obsługa routingu statycznego oraz dynamicznego (minimum RIPv2)
41. Wbudowany Firewall działający per rola uzytkownika i per SSID
42' obsŁuga VLAN 802.1Q' 4094 jednoczesne sieci VLAN. Sieci VLAN bazujące na SSID,

porcie oruzuŻytkowniku
43. obsfugaŁączy agregowanych, standard LACP (802.3ad)
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44. obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
45. obsługa sF1ow
46. obsługa IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i IEEE

802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
47. Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)
48. obsługa Jumbo Frames
49. Minimalny zakres temperatur pracy od OoC do 45'C
50. System: ,'punkt dostępowy _ kontroler siecibezprzewodowej'' powinien umozliwiaó

wykrywanie tzw. faŁszywych punktów dostępowych pracujących w okolicy.

Urządzenie dostępowe z zasilraczem _ 6 sztuk

1. Urządzenia muszą posiadać oprogramowanie do pracy w trybie ,,zaleŻnym" (ang. fit AP)
pod kontrolą kontrolerabezprzewodowego HP 830, z mozliwością separacji ruchu
kontrolnego od danych

2. Urządzenie powinno byÓ zarządzaneprzozprogram HPE Intelligent Management Center
(IMC)' funkcjonuj ący u Zamawiającego

3. Urządzenie musi umozliwiaÓ lokalne przesyŁanie danych i podtrzymywać transmisję dla
uwierzytelnionych użfikowników, nawet w przypadku czasowej utraty komunikacji z
kontrolerem

4. Wymagane porty komunikacyjne: port RJ-45 auto-sęnsing 10/100/1000 port (IEEE 802.3

Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 1OOBase-TX, 1000BASE-T (obsfugujący PoE), port
konsoli RJ45

5. W5rmaga się obsługi minimum 16 identyfikatorów SSID/BSSID

6. Wyposazone w co najmniej 2 nięzalęŻne moduły radiowe 2,4GHz i 5GHz

7 ' Maksymalna przepustowość:

. minimum 867 Mbps dla 802.11ac

. minimum 300 Mbps dla2.4 GHz 802.11n

8. Minimum dwaprzestrzennę strutnienie 802.1lacLx2 MIMO dlaurządzenia dostępowego

9. Wbudowana analiza spektralna dla pasm 2'4 GHz i 5 GHz do identyfikacjiżródeł zal<łocęil

10. Przystosowany do pracy w pomieszczeniachzamkniętych

11. Minimalna ilość wbudowanych anten: 4

12. Minimalna ilość dodatkowychzłącz antenowych w standardzie RP-SMA: 4

13. Minimalny zakres temperatury pracy: od 0"C do 50'C

1 4. Wymaga się po si ad ania pr zez ur ządzenie ceńyfi kató w b ezpieczeństwa.

15. Zapewnienie ochrony WLAN - funkcje IDS i IPS

16. W urządzeniu dostępowym wymagane są' co najmniej dwa sposoby zasllanta

o poprzez zewnęttzny zasilacz AC/DC Ż30vl48v: podłączony do gniazdazasllania
ur ządzenia do s tępowe go
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. poprzez gniazdo sieciowe RJ-45 zgodnie Z nornrą IEEE 802.3af lub 8O2,3at (w sposób
aktywny); nie dopuszcza się rozwiązan Z pasywnym przekazywaniem zasilania -bez
komunikacj i p om i ędz y zasilaczem a ur ządzeni em do stęp o wym.

W obu sposobach zasilaniamusi byó zapewnionawystarczająca wydajnośó prądowa, dIa
funkcjonowania z pełną mocą modułów radiowych i interfojsów sieciowych LAN.

17. Do każdego urządzenia dostępowego wymagane jest dostarczenie zgodnego z nim
zas1|acza typu PoE+, za|ecanego przez producenta. Zasilacz musi byÓ kompatybi|ny ze
standardami sieci l0BASE-T' l00BASE-TXoraz 1000BASE-I spełniać normy IEEE
802.3af lub 802.3at,zapewniaó co najmniej l50% mocy dlarealizacji wszystkich funkcji
zasilanego urządzenia dostępowego.

Dostawa i instalacia sprzętu

Zamawiający dopuszcza,by zakupione urządzenia, zasilacze i kontrolęr były rozpakowane
i uruchomione przed dostarczeniem, w cęlurealtzacji procedur opisanych w zakresie
zamówienia.
Instalacja i konfiguracja dostarczanego sprzętu powinna obejmować poniŻsze czynnoŚci:
C przywrócenie pierwotnych ustawień fabrycznych dla wszystkich urządzen;
o aktualizacja oprogramowania sprzętowego firmware kontrolera oraz urządzeń dostępu do

wersj i zalecanej przez producenta;
o podpięcie kontrolera do klastra redundantnej sieci bezprzewodowej GIG w trybie LACP,

za po średnictwem wskazaneg o przełącznika LAN.
o wstępne uruchomienieurządzeń dostępowych i kontrolera w trybie DHCP wrazZkontrolą

ich łączności;
. uruchomienie monitoringu urządzeńw oprogramowaniu do zarządzania siecią HP IMC.

Gwarancja i wsparcie techniczne

1. Kontroler oraz urządzenia dostępowe do sieci bezprzewodowej powinny posiadaó
minimum 24-miesięczną gwarancję, obejmującą wszystkie jego elementy (w tym
zasilaczę PoE+).

2. W ramach tej gwarancji serwis powinien zapewniaó dostarczenie sprawnego sprzętu na
w1łnianę, do 2 tygodni od zgłoszenia avlatli. Zgłaszanie awarii następuje w dni robocze.

3. Wykonawca musi równieŻ zapewniai dostęp do aktualizacji i poprawek oprogramowania
wewnętrzn e 8o or az wsparci e tęchni czne świ adczone na poniższych warunkach :

o konsultacje w języku polskim - telefonicznebądŹ drogą mailową, bez ograniczeń;
. godziny kontaktowe dla wsparciatec)'nicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawió Zatnawiającemu szczegołowy tryb realizacji
zgj.oszen gwarancyj nych.
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ilI. Warunki realizacii

W ofercie należv podać:

cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszĘ opakowania, transportu i
ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego orazkoszĘ instalacji sprzętu)

okres gwarancji

Inne wvmagania:

- termin dostawy, instalacji i warunki wykonania zamówięnia - zamawiający wymaga realizacji
całości zamówienia w terminie do 4 Ęgodni od daty podpisania umowy na warunkach DDP
Incoterms 2010 w oznaczofiym miejscu wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice' Plac Gwarkow l,Zespół Informatyki - FI (wjazd od A1. Korfantego 79).
)

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30-dniowego terminu płatności' który będzie liczony od
daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- okres gwarancji na dostarczony ,,przedmiot zamówienia" będzie liczony od daty dostarczenia go do
GIG

IV Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorrystniejszej oferĘ
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto:80 7o
Przyznawanię ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium ,'cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najniższa cęna brutto występująca w ofęrtach x 100
X punktów

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana iloŚć punktów pomnozona zostanię przęz wagę kryterium tj. 80%. Wyliczenie zostanię dokonanę
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 80.

b) Okres Gwarancji :20o/"

o zapęwnienie gwarancji i rękojmi na okręs 24 miesięcy
(okres minimalny wymagany przęzZamawiającego) 0 pkt.,
o zapęwnienie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy 5 pkt.,
o zapewnienie gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy 10 pkt.,
. zapewnięnie wieczystej gwarancji producenta i rękojmi dostawcy 20 pkt.

2. Zamau,iający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofeńę o najruższej cenie, k1óra spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówięnia.

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie reaIizacji zamówienia'
4. Informuj ę, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomi eni i zostanie wdrozone przy gotow anie zamówienia.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę należy złożyć do dnia

Kontakt handlow)t:

Marzena Kolczyk

ł9,9. !.' .ŻOI9 .r. ofeńę można złoŻy i drogą elektr oniczną,
lub w siedzibie Zamawiaj ącego :

Główny InsĘtut Górnictwa,
Plac Gwarków 1'
40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczvk@eis.eu
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Ż. Zamawiający informuje' iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do
Zamauliającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozęznania rynku do dnia, w którym
upĘnie termin składania ofert.

3. W toku badania treści ofert ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o ńożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzielenia odpowied zi p o d rygorem odrzucenia oferty.

4. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do unieważnierlta zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofertę naleĘ złoĘć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.
6. Inteqralna cześcia zapvtania ofertowego iest wzór umowy stanowiacv załącznik nr 2 do

ninieiszego zapvtania.

Z poważaniem

Dział

ąir Manlłło,
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Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres:
NIP:
Regon:
Nr tel.:
Nrfcksu:
Osoba kontaktowa
Adres e-moil:
Nazwa banku:
Nr racltanku

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
nr ................,........ zdnia ...................

W odpowie dzi na zapylanie ofertowe z dnia tl5.-.Q.\r...zot9 r. na dostawę kontrolera i 6 urządzeń
dostępu bezprzewodowego wraz z instalacją oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami zawartymiwlw zapytaniu ofertowym za cenę:

Okres gwarancji** :....
**należy wpisaó odpowiednio 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub gwarancj awieczysta

oświadczenie Wykonawcy:
oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawartew Zapytaniu ofertowym
oświadczam, że uzyskałęm od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia niniej szej oferty
oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia
oferty
oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzolęm umowy
(załącznik nr 2) stanowiącym integralną częśó niniejszego zapytania w miejscu i terminie
w y znaczonym pr zez Zamawi aj ącego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i Ż rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związlu zprzetwatzaniem danych osobowych
i w sprawię swobodnęgo przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L II9 z 04.05'2016, str. 1), dalej ,,RoDo'',
informuję, że:

I
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administratorem Pani/Pana danych osobowych j est:
Główny Ins Ętut Górnictw a
Plac Gwarków ]
40 - 166 Katowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwa jest Pani:
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@,gig.eu.
PanilPana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w cęlu
zw iązany m ni ni ej s zym zapfianiem o ferto w ym
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapfiania prowadzona zgodnie z art..4'8 ustawy z
dnia29 stycznia}}}4 r. _ Prawo zamówien publicznych (Dz.lJ. z20l7 r. poz. 1579 iŻOI8)
PanilPana danę osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczetia
postępowania dotyczącego niniejszego zapfiania, a jeżeli czas trwania umowy przel<racza 4 Lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
w odnięsieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowaniaPanilPana danych osobowych 1;

_ na podstawie art. 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżęniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo 2;

_ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy lzna
Pani/Pan, Że przetwarzalńe danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysfuguje Pani/Panu:
_ w związ\<tlz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ę RoDo pmwo do usunięcia danych osobowych;
- plawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w aft. Ż0 RoDo;

na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetłvarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani[Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informac}'jnych przewidzian:rch w
art. 13 lub art. 14 RODO

oświadczam, Że wypeŁniłem obowiązki informacyjne ptzewidziane w art. 13 lub art' 74 RoDo3
wobec osób ftzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniua.

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

'Wyjośnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianqwyniku zapytania ofertowego ani zmianq
postanowień umowy
2Wyjośnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechow1łłania, w celu
zapewnienta korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i nuay 1uo) 20161679"zdniaŻ7 kwietnia zóta r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w zvtiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1).
a W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących |ub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. l4 ust.5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

I
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Zawarta w dniu

ZAŁĄCZNIK Nr. 2 W zór umowy
UMowA NR PLl000 0Ż3461 / 5180/NIKo/19

.pomiędzyw

REGON nr ....'.......'...' , zwaią w dalszej częŚci umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanymprzez:
I

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw 1,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRs 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Regon nr 000023461 , jako Zamawiającyn, zwarLym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym
przez i

a1 PRZED MIr)T ITMÓwv I Ćl''NA ITMr|wv

1. Główny Instytut Górnictwa kupuje kontroler i 6 urządzeń dostępu bezprzewodowego wraz z instalacją,
zwane dalej ,'przedmiotem umowy'' zgodnie z ofertą z dnia ......'..' r. w oparciu o art. 4 ust 8 ustawy Prawo
Zamówięn Publicznych z dnia29 stycznta2004 r. (Dz.U. z2018 r.,poz. 1986) oraz aktów wykonavłczych
wydanych na jej podstawi

2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w kwocie:

netto: ..,

słownie:
/ PLN/

wartość podatku VAT
słownie:

/ PLN/

brutto:,
słownię

/PLN/

3. Cena obejmuje dostawę ,,przedmiotu zamówienia'' na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamówienia, d. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków l, Zespół
Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79) i obejmuje również koszty instalacji.

4. osoba składająca podpis w imięniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w
imięniu SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, Żę tal<te upowaznienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia
umowy nie zostało odwołanę.

8 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

1' Nalezność za przedmiot umowy, o którym mowa w $ l, pkt. 1 zostanie przelana na konto
SPRZEDAJĄCEGo:

w banku
ff rachunku

na warunkach: płatność będzie dokonana w tęrminię 30 dni. Termin płatności będzie liczony od
daty dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą
podpisane przez obie strony protokoĘ odbioru ilościowo - jakościowego otaz z przeprowadzonej
instalacji.

q1
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2' Zapłatność dokonaną po terminie okeŚlonym w pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóźnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej.

3' SPRZEDAJĄCY wyraŻa zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie ptzęz
KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzęcz i wyłączrtie w drodzę przelewu na rachunęk wskazany w umowię'

Umorzenię dfugu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO, poprzęzuregulowanie w jakiejkolwięk formie
l\a rzęcz osób trzecich, aniżeli bezpoŚrednio na rzę9z SPRZEDAJĄCEGO, moze nastąpić wyłącznie za
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, wyraŻoną w formie pisemnej pod rygorem nięważności.

4. SPRZEDAJĄCY oŚwiadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
niniejszej umowy' w tym równiężnalęŻności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione narzeczosób trzęcich
bezuprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nięważności.

5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, żę nię dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim
lub pośrednim skutkięm będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. ograniczenie to dotyczy w szczególności
przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki orazprzekazu.

6. SPRZEDAJĄCY oŚwiadcza' ze w celu dochodzęnia praw z niniejszej umowy nie udzięli upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innęmu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącęm|J działalność windykacyjną.

$ 3. FAKTUROWANIE

1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.

2, Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY lrlazwa, adres /

Numer identyfikacyjny,,SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄCY

Numęr identyfikacyjny,,Kupującego''

( NIP ) ...

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowicę
(r\IrP) -634 - 012 - 60 - t6

KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upowaznia SPRZEDAJĄCEGo do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZE DAJĄCY potwie r dza up ow ażnięnię do wystawienia faktur VAT.

q 4. TERMIN I WARUNKI WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

1. Całość prac objętych umową (tj.: dostawa' jak i instalacja) zostaną wykonane w terminie do 4 tygodni
od daty zawarcia umowy' na warunkach CIP Incotęrms 2010, w Ozl"tLazonp miejscu wykonania, tj. Główny
Instytut Gómictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków l,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego79).

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru iloŚciowo _ jakościowego
z zaznaczęnięm ewentualnych rozbieżności.

3. Instalacja i konfiguracja dostarczanego sprzęfu powinna obejmować poniższe czynności:
. przy.lvrócenie pierwotnych ustawień fabrycznych dla wszystkich urządzei;
' aktualizacja oprogramowania sprzętowego firmware kontrolera oraz urządzeń dostępu do wersji zalecanej
przez producenta;

' podpięcie kontrolera do klastra redundantnej sieci bezprzewodowej GIG w trybie LACP, za pośrednictwem
wskazanego przełącznika LAN.
' wstępne uruchomięnię urządzeń dostępowych i kontrolera w trybie DHCP wraz z kontrolą ich łącznoŚci;
. uruchomięnie monitoringuurządzeń w oprogramowaniu do zarządzania siecią HP IMC.

4. SPRZEDAJĄCY w ramach zaoferowanej ceny zapewni KUPUJĄCEMU dostęp do aktrralizacji
i poprawek oprogramowania wewnętrznęgo oraz wsparcie techniczne świadczone naponiŻszych warunkach;
. konsultacje w języku polskim - telęfoniczne bądź drogą mailową, bez ograniczefi
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. godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do l6:00

q 5. oDPoWIEDZIALNOŚĆ wYKoNAwcY Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Warunki odpowiedzialności okręŚla niniejsza umowa' Kodeks Cywilny oraz ofęrta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbięzności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowięnia korzystniejsze dla
KUPUJĄCEGo.

2. SPRZEDAJĄCY udzieli gwarancji na ,,przedmiot umowy'' Iiczony od daty
jego końcowego odbioru . Gwarancja, obejmuje wszystkie elementy kontrolera jak i urządzeń dostępowych do
sieci bezprzewodowej, w tym takŻę zasilacza PoE+. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania
protokołu z instalacji.

3. SPRZEDAJĄCY zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach :

a) W ramach gwarancji SPRZEDAJĄCY powinien zapewniać dostarczęnie Sprawnęgo sprzętu
na wymianę, do 2 tygodni od zgłoszenia awarii. Zgłaszanie awarii następuje w dni robocze.

b) Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego ,,przedmiotu umowy'' ponosi
SPRZEDAJĄCY;

c) w przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego ,,przedmiotu umowy'''
KUPUJĄCY ma prawo wnięŚć odpowiednio udokumentowaną reklamację,
a SPRZEDAJĄCY zobowiązanyjest usunąć braki w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia;

4. okres gwarancji ,,przedmiotu umowy'', ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia
zgłoszenia usterki do dniajej usunięcia.

5.Sęrwis pogwarancyjny moŻe być realizowany przęz SPRZEDAJĄCEGO na podstawie odrębnej umowy.

6. SPRZEDAJĄCY gwaranĘe, Żę towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych
i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi.

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
',przedmiotu 

umowy'' przysfugują KUPUJĄCEMIJ niezaleŻnie od
uprawnień z t7Ąułu gwarancji - wszelkię postanowienia zawartę w karcie gwarancyjnej lub ofercie
SPRZEDAJĄCEGO' a sprzęcznę z powyŻszym, uulaŻa się za bezskutęcznę wobec Stron.

8. Uprawnienia z tytlftu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przezKUPUJĄCEGO ,,przedmiotu umowy''
wrazz fakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnieniaztytułu gwarancji obejmującej dostarczony
towar.

9. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie rcjpóźniej w okręsie jednego
miesiąca od daty jej wykrycia - faksem, pocztąelektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO.

10. okres rękojmi ulega przedluzeniu o okres usuwania wady. okres usuwania wady rozpoczyna się
z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dnięm przekazania,,przedmiotu umowy''
wolnego od wad upowaznionemu przedstawicielowi KUPUJĄCEGO.

1l. Wady ujawnione w okręsie rękojmi usuwanę będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i
czynności podjętych w związllt z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Tęrmin
usuwania wad wynosić będzie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czynności
odbioru wadliwego 

',przedmiotu 
umowy'' zostanie spisany protokół'

12. W przypadku konięcznoŚci usunięcia wad ,,przedmiotu umowy'', koszt i odpowiedzialność za jej transport
ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialność ponosi SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego
,,przedmiotu umowy'' jego upowaznionęmu przedstawicielowi, do chwili odbioru ,,przedmiotu umowy'' przez
upoważnionego przedstawicięla KUPUJĄCEGO' po usunięciu wady.

13. IeŻeli wady 
',przedmiotu 

umowy'' usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w okresie, o którym mowa w ust. ll, albo po usunięciu wady ,,przedmiotu umowy'' nadal wykazuje wady,
KUPUJĄCY moŻe:

ffl



a) żądać bezpłatnej wymiany ,,przedmiotu umowy'' na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w
okręsie uzgodnionym przez Strony, bądź

b) żądać obniŻenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
c) odstąpić od umowy, bez względu na charakter irozmiar wady,bądź
d) dokonać wymiany ,,przedmiotu umowy'' na wolny od wad, na koszt i ryzyko SPRZEDAJĄCEGO.

A 6. PoUFNoŚC

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 wrzęśnia
200l r. o dostępie do informacji publicznej' Dz.U. Nr l12, poz. 1198 zpoźn. zm.) o dostępie do informacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszęlkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o zllłalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

8 7. KARY UMowNE Z TYTUŁU NIEDoTRZYMANIA oKREŚLoNYCH WARUNKÓW

1. W przypadku opóŹnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar
umownych w wysokości 0,5 oń wartości brutto niedostarczonęgo ,,przedmiotu umowy'' za kaŻdy dzieit
opoźnienia,licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w $ 4, ust. 1.

2. W przypadku opóŹnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości umowy brutto przedmiotu umowy
zawierającego wadę, za kaŻdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tęrminu
określonego w $ 5, pkt' 11.

3. W przypadku nięwykonania umowy z przyczyn ntezaleŻnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez l<tórąkolwiek zę Stron z przyczyrt, za którę odpowiada
SPRZEDAJĄCY' KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokoŚci 10 oń wartoŚci umowy brutto'

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyŻszającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci
KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunęk
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mtt Żądaria KUPUJĄCEGO
zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu KUPUJĄCY ma prawo poącić kary umowne z
na|eŻnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEMU.

S 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
l. W razie opóżnienia w wykonaniu umowy z przyczyfi zaIeŻnych od SPRZEDAJĄCEGO' KUPUJĄCY
moŻę'.
a) odstąpić od umowy po upłylvie 14 dni od dnia powstania opóźnienia,bezpotrzeby wyznaczauia dodatkowego
terminu i żądać kary umownej z tyttilu niewykonania umowy lub,
b) wyztaczyć dodatkowy termin wykonania umowy' Żądając kary umownej za opóźnienię z zagrożeniem
odstąpienia od umowy.

2. JęŻęIi SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie Z warunkami niniejszej umowy' KUPUJĄCY wzywa
do zmiaty sposobu rea|tzacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin' Po upĘwie wznaazonęgo
terminu KUPUJĄCEMU przysfuguje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leŻących po stronie
SPRZEDAJĄcEGo.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

l. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaisttiałych z Wt'ftu umowy' dąŻyĆ do osiągnięcia
porozumienia.

4

ffi(



2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGo i na podstawie prawa polskiego.

3. W sprawach nię unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego,
Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w ilw aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejszę dla KUPUJĄCEGO.

8 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszęlkię zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej
2. Warunkiem zmiany tręści umowy jest podpisanie protokofu konieczności.

8 l1. PoSTANoWIENIA KoŃcowE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim,
z przeznaczęniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

2. Ewentualne zmiaty umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formię pisemnej pod rygorem
nięwazności.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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