ZAŁACZNIK NR 6
UMOWA Nr .................
zawarta w dniu ................................................ roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu,
przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział
Gospodarczy KRS Nr Rej.0000002485, Regon: 851763101, NIP: 868-16-48-308, , reprezentowanym
przez :
mgr Katarzynę Gnyla – Kierownika Zakładu
zwanym dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji
projektu Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa
opartego
na
wiedzy,
Działanie
1.2
Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907))
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. ………………..… z dnia …………….... oraz na
stronie internetowej Zamawiającego, zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Informatyzacja Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych
usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś
Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój
społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybrana została
oferta Wykonawcy, która przewiduje dostawę sprzętu komputerowego, w tym:
Dostawę komputerów stacjonarnych – 30 sztuk;
Dostawę monitorów dla komputera stacjonarnego – 30 sztuk;
Dostawę drukarek monochromatycznych A4 –12 sztuk
Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego A4 mono i kolor – 1 sztuka;
Dostawę serwer RACK z oprogramowaniem serwerowym –1 sztuka;
Dostawę serwera routera do podziału łącza – 1 sztuka;
Dostawę oprogramowania antywirusowego – 40 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1.
2.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym
oprogramowaniem u Zamawiającego tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu
Zamawiającemu i aby nie była konieczna jego ingerencja

§3
1.
Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca
przeznaczenia (siedziba Zamawiającego) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
18:00
2.

Wykonawca poinformuje telefonicznie lub faksem Zamawiającego o terminie dostarczenia
sprzętu z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

3.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu, wniesienia sprzętu w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca wykona powyższe czynności na własny koszt.

4.

Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego
przekazania Zamawiającemu i podpisania odbioru protokołu częściowego.

5.

Odbiór przedmiotu zamówienia może odbywać się w częściach.

6.

Na podstawie protokołów częściowych, po całkowitym dostarczeniu sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem zostanie podpisany protokół końcowy.

7.

W przypadku braku zgodności dostarczonego sprzętu lub oprogramowania w stosunku do
przedmiotu umowy, za datę dostawy uznaje się datę usunięcia tych niezgodności.

8.

Termin odbioru końcowego zostanie ustalony przez Zamawiającego na podstawie
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

9.

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty przetłumaczone/wraz z tłumaczeniem na język polski:
karty gwarancyjne,
instrukcje użytkownika,
inne niezbędne dokumenty.

10.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne urządzenia zgodnie
z wymaganiami załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Bieg terminów gwarancji rozpoczynają się
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa
w ust. 6.

11.

Licencje dostarczone wraz z komputerami są udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie
naruszający praw osób trzecich.

12.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania.

13. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę:
całodobowo faksem pod nr telefonu ……………………………………………………;
telefonicznie na numer telefonu ………………………………………………..………. od poniedziałku do
piątku w godz. ………………;
całodobowo na adres e-mail …………………………………………

14. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
15. Przy diagnostyce sprzętu komputerowego Wykonawca będzie korzystał z oprogramowania
diagnostycznego zalecanego przez producentów sprzętu.
16. Każda dokonana przez Wykonawcę naprawa będzie wpisywana do karty gwarancyjnej urządzenia.
17. Po trzykrotnej naprawie tej samej części Wykonawca wymieni nieodpłatnie urządzenie na wolne
od wad w terminie nie przekraczającym 14 dni.
18. Gwarancji nie będą podlegały uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek :
działania siły wyższej ( pożar, powódź, inne) po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego,
eksploatacji niezgodnej z instrukcja obsługi,
modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez wiedzy
Wykonawcy,
uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego.
19. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do instalowania aktualizacji sterowników, sieci
internetowej, korzystania z przenośnych dysków i kart oraz innych urządzeń – nośników pamięci.

§4
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ogółem w wysokości
…………………………………….……….. złotych netto (słownie:……………………………………………………………
złotych)
podatek VAT (…………….…%) tj. brutto ………………………… złotych
(słownie: …………………………………………………………………………………………… złotych)
z czego:
1. Za dostawę komputerów stacjonarnych wraz z podstawowym oprogramowaniem:
…………………………..……………… złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;
2.

Za dostawę monitorów dla komputera stacjonarnego ……………………złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;

3.

Za dostawę drukarek monochromatycznych A4 ………………………………złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;

4.

Za dostawę urządzenia wielofunkcyjnego ………………………………………złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;

5.

Za dostawę serwera RACK z oprogramowaniem serwerowym ………………..…… złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;

6.

Za Dostawę serwera routera do podziału łącza …………………………………..………………złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych;

7.

2.

Za Dostawę oprogramowania antywirusowego ……………...............…….. złotych netto
podatek VAT ( …………….…%) tj. brutto: ………………..……. złotych.

Cena wymieniona w par. 1 obejmuje całkowity koszt przedmiotu oferty, wszelkie koszty związane
z realizacją umowy, koszt instalacji, zakładany zysk, należne podatki, ubezpieczenie, koszty
szkolenia, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

§5
Płatności za produkty wymienione w § 4 w punktach 1-6 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem koniecznym,
uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru bez uwag.
Płatności za produkty wymienione w § 4 pkt. 7 nastąpi na podstawie odrębnej faktury w ciągu
30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem
koniecznym, uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru bez uwag.

Płatność o której mowa w ust. 1 i 2 nastąpi przelewem, na konto bankowe
Wykonawcy.
§6
1. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie :
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia pod stronie Zamawiającego będzie:
…………………………………………………………………………………………………………………
§7
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach :
1.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1)
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
2)
za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu stanowiącego przedmiot umowy w
wysokości 0,2% wartości umowy brutto.
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1)
Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego;
2)
Za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru prawidłowo wykonanej dostawy
sprzętu zgodnego z wymaganiami SIWZ w wysokości 0,2% wartości umowy brutto.
§8

1.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie realizuje zadań objętych niniejsza umową w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz SIWZ, Zamawiający wezwie go jeden raz do usunięcia
nieprawidłowości i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. W przypadku niezastosowania się do
wezwania Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
2.

Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia założonego Wykonawcy.

§9
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonywania zmian
w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia – termin może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zmienne materiały lub urządzenia zostaną
ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności,
z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną
graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia;
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności
Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa
mogą wpływać na realizację zamówienia;
d) zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
w szczególności działania siły wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązuję się do ustalenia
odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający
okresowi zaistniałej przerwy;
2. Forma zmian umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do
umowy.
3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu ani
cesji.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy, zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
Załącznikami.

§ 12
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

