(Projekt umowy) Umowa nr ………………………..
Zawarta w dniu …..-…..-2019r., pomiędzy:
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław
NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331
KRS: 0000 062 603 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu , VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
który reprezentuje:
1. Wojciech Skiba – dyrektor WCZ SPZOZ
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
KRS i sąd rejestrowy:
reprezentowana przez :
1.
zwanymi dalej „Wykonawcą” łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”
W wyniku rozstrzygniętego postępowania nr: DIN.0420.5.2019 prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego, zawarta zostaje umowa następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy:
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa stanowisk komputerowych i sprzętu
drukującego dla potrzeb WCZ SPZOZ”, zwanego dalej sprzętem:

1.

LP

SPRZET
1 komputery AIO (AllInOne)
2 urządzenia wielofunkcyjne
Drukarki laserowe monochromatyczne wraz z
3 dodatkowym oryginalnym tonerem

ilość
4
1
10

Sprzęt zostanie dostarczony do lokalizacji ul. Podróżnicza 26/28 53-208 we Wrocławiu.
2.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt wchodzący w skład przedmiotu umowy jest
dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. Wykonawca zapewnia, że sprzęt dostarczony
Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją
producenta. Wykonawca oświadcza, że ma prawo wprowadzania do obrotu
oprogramowania i udzielania licencji na dostarczone oprogramowanie.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie komponenty sprzętu wraz z ich
oprogramowaniem, odpowiadające standardom jakościowym i technicznym, niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu oraz udzieli Zamawiającemu
nieograniczonej w czasie i przestrzeni niewyłącznej licencji producenta na
oprogramowanie do wykorzystania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018, poz. 1191, z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się nie instalować na dostarczonym sprzęcie oprogramowania
lub innych treści reklamowych niebędących przedmiotem umowy.
§2

Cena:
1.

Wartość przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty złożonej w dniu …..-…..-2019r.
wynosi: ……………. netto PLN (słownie: ……………………………………………………………………..),
……………… brutto PLN (słownie: ……………………………………………………………..).

2.

W cenie dostawy zawarte są również koszty:
- ubezpieczenia, opłaty celno-podatkowe, opakowania i transportu do miejsca
użytkowania oraz podatku VAT,
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zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami
wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

-

§3
Dostawa i uruchomienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć sprzęt w terminie do ……..
dni od daty podpisania umowy przez obie Strony.
2. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi po jego dostarczeniu i po
obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.
3. Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go
Stronom do podpisu. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony
Zamawiającego są:
1.
2.
3.
4.

Arkadiusz Strzałkowski
Marek Dziarski
Tomasz Sztuka

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem dokumenty gwarancyjne,
licencje, instrukcję obsługi w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od
producenta sprzętu dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i
zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw
autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. Nie dostarczenie w/w
dokumentów stanowi podstawę odmowy podpisania protokołu odbioru.

§4
Warunki gwarancyjne:
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….. miesięcy dla
komputerów typu All in One – w trybie „on-site” oraz gwarancji na okres ……. miesięcy na
pozostały sprzęt, liczony od daty podpisania protokołu odbioru według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy, sporządzonego po przekazaniu do użytkowania sprzętu i zapewnia
w tych okresach bezpłatny serwis sprzętu.
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2.
Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania sprzętu lub w serwisie,
a koszty dojazdu serwisu i transportu sprzętu do serwisu i po naprawie ponosić będzie
Wykonawca.
3.
Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 24 godzin od
daty zgłoszenia usterki a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, wówczas
naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki. W przypadku awarii
przedłużającej się ponad 5 dni roboczych lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy (o parametrach
określonych niniejszą umową lub wyższych).
4.
Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia każdego ze
sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy z eksploatacji, trwającego powyżej 2 dni
roboczych, spowodowanego uszkodzeniem lub usterką nie wynikłymi z niewłaściwej
eksploatacji.
5.
Wymiana modułu sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy na nowy
równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu
lub usterce w okresie gwarancyjnym. Moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony
na nowy równoważny oraz objęty będzie pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36
miesięcy lub 12 miesięcy (w zależności od okresu gwarancji zgodnie z ust.1)
6.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania sprzętu
niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez
Zamawiającego, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§5
Zapłata:
1. Zamawiający ureguluje należność w wysokości brutto: …………………… brutto PLN (słownie:
……………………………………………………………..) za realizację przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, na podstawie Faktury VAT wystawionej na: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP
ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa
w § 3 ust.2
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3.

Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy – wskazane w fakturze
- w terminie do 14 dni od daty dostarczenia podpisanej faktury VAT wraz z podpisanym
protokołem odbioru.
§6

Kary umowne:
1.

2.

3.

4.
5.

Jeżeli opóźnienie w dostawie sprzętu w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę i
określonym w par. 3 ust. 1 umowy przekroczy 3 dni Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto oraz 0,1% za każdy następny dzień
opóźnienia.
W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 14 dni, Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy
ponad termin określony w § 4 ust. 3 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną
w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli
opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % wartości umowy brutto za każdy następny
dzień opóźnienia.
Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.
Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje
roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§7
Postanowienia końcowe:
1.
2.

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144
Pzp, przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie:
1) zmiany stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia w toku
wykonywania umowy – do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona
stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie zawarcia
umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) zmiany danych dotyczących oznaczenia Zamawiającego lub Wykonawcy;
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3.
4.
5.

6.
7.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych
obowiązujących przepisów prawa.
Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie rozwiązane polubownie przez
Strony, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione
osoby:
- ze strony Wykonawcy: …………………………………..
- ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Strzałkowski, Marek Dziarski, Tomasz Sztuka
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
- Załącznik nr 1 – Protokół odbioru
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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