Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-9/20

Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (projekt)
zawarta w Krakowie w dniu …………. pomiędzy:
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul.
Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 0000009118, NIP 675-11-99-459,
REGON:000298583 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego
a
…………….

NIP: …………….., REGON: ……… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – nr postępowania
DZP.271-9/20, została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przenieść na Zamawiającego prawo własności komputerów
typu All-in-one wraz z akcesoriami i licencjami oraz drukarkami, zgodnie ze specyfikacją szczegółowo
opisaną w Załączniku nr 2 do umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy (które wszystkie stanowią integralną
część niniejszej umowy), zwanych dalej łącznie: „Przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy udziela gwarancji wynoszącej ……lat (……. miesięcy)1 na
dostarczone stacje robocze (w tym komputery ALL-In-One, myszki, klawiatury) oraz ……lat (…….
Miesięcy)2 na dostarczone drukarki od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego
potwierdzającego dostawę całości Przedmiotu umowy .
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ubezpieczony towar wraz z wniesieniem i rozładowaniem
przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Miejsce dostawy: Dział Informatyki
Kraków, ul. Strzelecka 2, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1
4. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania przez strony protokołu
zdawczo-odbiorczego. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Przedmiotu umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (wyprodukowany do 6 miesięcy
przed datą dostawy), wolny od wad, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie
jest wymagany zakup dodatkowych elementów, akcesoriów ani też konieczność ich nabycia nie
powstanie w okresie gwarancji lub po jego upływie.

1

Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w formularzu oferty w pkt 1.2. okresu gwarancji

2

Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w opisie przedmiotu zamówienia okresu gwarancji
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6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi elementów wchodzących w zakres
Przedmiotu umowy w języku polskich w formie elektronicznej i drukowanej w ilości 2 sztuk – dla każdego
z elementów.
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy, w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy na co najmniej dwa
dni robocze przed planowanym terminem dostawy na e-mail: informatyka@dzieciecyszpital.pl (decyduje
data dostarczenia wiadomości e-mail do serwera poczty Zamawiającego).
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania Przedmiotu umowy, ubezpieczenia go na
czas transportu i jego zabezpieczenia przed przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas
dostawy oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić – na własny koszt i własne ryzyko – transport Przedmiotu
umowy do jego miejsca odbioru, wyznaczonego zgodnie z § 1 ust. 3 umowy.
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz postanowieniami
zawartymi w „opisie przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych” stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy. Termin rozpoczęcia biegu gwarancji będzie liczony od dnia podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. W przypadku dostarczenia Przedmiotu umowy w częściach, to
jest na postawie dwóch lub więcej protokołów, okres gwarancji rozpoczyna bieg dla poszczególnych
elementów Przedmiotu umowy od chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla każdej z nich. W
przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, jeśli jeden lub kilka elementów Przedmiotu umowy jest
niezbędny do korzystania z innych elementów Przedmiotu umowy, okres gwarancji na elementy
dostarczone wcześniej ulega wydłużeniu do upływu okresu gwarancji elementu, którego okres kończy się
jako ostatni.
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym
oraz wady ujawnione w okresie gwarancji i okresie rękojmi.
3. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w § 1
ust. 2, od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający ma prawo dochodzenia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie okresu określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli
wada została zgłoszona w tym terminie.
4. Przy dostawie Przedmiotu umowy, w protokole zdawczo-odbiorczym, Zamawiający jest
zobowiązany do dokonania oględzin Przedmiotu umowy jedynie w zakresie ilości dostarczonych
opakowań oraz stanu opakowań (w przypadku opakowań zbiorczych – jedynie ilości i stanu tych
opakowań zbiorczych), co do ich ewentualnych uszkodzeń i ich kompletności. Wszelkie inne uwagi i
zastrzeżenia co do zgodności z umową, kompletności dostarczonego Przedmiotu umowy oraz jego stanu
(w szczególności w zakresie zawartości opakowań co do kompletności elementów lub braku uszkodzeń
sprzętów), Zamawiający ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
5. Obowiązek dokonania oględzin opisany w ust. 4 nie wyłącza uprawnień Zamawiającego co do
możliwości zgłaszania wad wykrytych w późniejszym terminie. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony
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zgodnie oświadczają, że przepisy art. 545 § 1 i 2 oraz art. 563 § 1 i 2 kodeksu cywilnego nie ma
zastosowania w niniejszej umowie i zostają wyłączone.
§5
Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu wraz z
koniecznym transportem sprzętu i wymianą części.
2. W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany
jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad. Jeśli z tytułu
gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego, sprzęt nowy, wolny od
wad, lub dokonał istotnych napraw sprzętu lub wymiany istotnych części sprzętu (płyta główna, ekran
LCD), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad/dokonania
istotnych napraw sprzętu/wymiany istotnych części sprzętu.
3. Okres gwarancji wymienionego/ naprawionego sprzętu ust. 2 zaczyna swój bieg od daty
wymiany/naprawy, co będzie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym.
4. W innych wypadkach niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z
niego korzystać.
5. Termin rozpoczęcia naprawy przedmiotu umowy oraz termin jej zakończenia określa załącznik nr 1B
do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych) stanowiący załącznik nr 2
do Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancji,
Zamawiający zgłosi Wykonawcy wadę w formie elektronicznej, na adres e-mail Wykonawcy.
7. W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje
się, na własny koszt, do wymiany reklamowanego sprzętu na wolny od wad w terminie do 10 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na sprzęt nowy o
parametrach takich samych lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem umowy. Natomiast w przypadku
trzykrotnej naprawy tej samej usterki sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego
uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
8. Uszkodzony dysk twardy zostaje w dyspozycji Zamawiającego, diagnostyka i naprawa dysku
twardego realizowana tylko w siedzibie Zamawiającego w obecności wyznaczonego pracownika
Zamawiającego.
9. Gwarancją jest objęty Przedmiot umowy w całości. W przypadku elementów Przedmiotu umowy
innych niż sprzęt (w szczególności licencji), postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio, o ile umowa nie
stanowi inaczej.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia legalnych licencji na system operacyjny opisany w
Przedmiocie umowy, uprawniający Zamawiającego do nieograniczonego czasowo korzystania z
Przedmiotu umowy oraz wykorzystywaniem go do działalności Szpitala.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
nieodwołalną i nieograniczoną w czasie, a terytorialnie obejmującą co najmniej obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, licencję do korzystania ze wszelkiego oprogramowania objętego Przedmiotem umowy (wraz z
jego aktualizacjami) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Przedmiotu
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umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wykorzystywania w działalności prowadzonej przez
Zamawiającego), w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do udzielenia licencji/sublicencji w zakresie opisanym
w niniejszym paragrafie lub przeniesienia posiadanej licencji na Zamawiającego – tak, aby spełnić
wymogi opisane w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do
przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, w szczególności uprawniony do wprowadzenia do obrotu
oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie mógł korzystać z
wszelkiego oprogramowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu (w tym z
tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej) wobec Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z dostarczonego oprogramowania nie
wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego
oprogramowania. Wynagrodzenie, które Wykonawca otrzymuje na podstawie niniejszej umowy,
obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z oprogramowania, w tym dostarczanie aktualizacji lub
poprawek błędów.
6. Wykonawca gwarantuje, że podmiot lub podmioty, które udzielą licencji na oprogramowanie zrzekną
się swojego prawa do wypowiedzenia umowy licencyjnej. Na wypadek nieskuteczności takiego
postanowienia, Wykonawca gwarantuje, że podmiot udzielający licencji, tej umowy licencyjnej nie
wypowie, a w razie jej wypowiedzenia Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni
Zamawiającemu licencję o treści jak opisaną w ust. 1 – 2 powyżej. Wykonawca dostarczy taką licencję w
terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego. W razie braku dostarczenia tej licencji, Zamawiający
może zakupić stosowne licencje na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązuje się pokryć ich koszty.
§7
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za cały należycie wykonany przedmiot umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie podpisanie przez obie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego
Przedmiotu umowy stwierdzającego jego kompletność i zgodność z umową, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5
umowy.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, winien zostać sporządzony niezwłocznie po dostarczeniu
Przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego okaże się, że Przedmiot
umowy został dostarczony w stanie niekompletnym, Zamawiający dokona odbioru jedynie części
Przedmiotu umowy – zakresie w jakim ta została dostarczona, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy
termin na dokonanie dostawy pozostałej części Przedmiotu umowy. Taki protokół nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury przez wykonawcę ani domagania się zapłaty wynagrodzenia.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonane zobowiązanie określone
w § 1 ust. 1 kwotę brutto: …….. zł (słownie złotych: ………. złotych ……../100).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w
szczególności cenę dostarczonego sprzętu, cenę zapewnionych licencji, koszty napraw gwarancyjnych,
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koszt transportu, koszt ubezpieczenia na czas transportu, a także wyładunek i złożenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Kwota wynagrodzenia opisanego w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje całość świadczeń
Wykonawcy wynikających z umowy lub koniecznych do osiągnięcia jej rezultatu. Wykonawca nie ma
prawa domagać się dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmian cen elementów Przedmiotu
umowy – również w okresie gwarancji.
§9
1. Strony ustalają, że zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na Fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z
protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego.
2. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:
po stronie Wykonawcy –…………………………
po stronie Zamawiającego – Tadeusz Zamęta, tel. 12/619-86-76

§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 %
kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1:
a)
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie udzielonej gwarancji/rękojmi,
b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej,
c) za każdy dzień opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2
ust. 1 umowy.
3. W przypadku gdy szkoda przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z
pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania noty do
zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w tym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności względem Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.
7. W przypadku:
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a. Opóźnienia się przez Wykonawcę z dostawą Przedmiotu umowy (również jego części) w stosunku do
terminu opisanego w § 2 ust. 1 umowy lub
b. Nienależytego wykonywania przez Wykonawcę niniejszej umowy (w szczególności dokonania
dostawy niezgodnie z opisem Przedmiotu umowy)
- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstaw do
odstąpienia opisanych przy lit. (a) lub (b) powyżej. Zamawiający, wedle swego uznania, ma prawo
odstąpić od umowy w całości lub w części.

§ 12
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości
i warunków dokonania takiej zmiany.
2.
Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa
poprzez:
1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w
umowie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie okoliczności spowodowanych siłą wyższą (w
szczególnosci w związku z stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzeniającym się
koronawirusa (COVID-19)), w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo
działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron.
2) zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą
wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być
dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zmianie,
3) zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o
wyższej jakości, lepszych parametrach, lepszych właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn
korzystniejszych dla Zamawiającego w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
4) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał
wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy,
5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie
nie przewidzianym w ofercie;
6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty,
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego,
7) Zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zmian umowy wynikających
z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 Pzp.
3.
Dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy
Strony umowy poinformują o zaistniałych okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt 1 jedynie o czas
proporcjonalny do czasu wstrzymania prac bądź konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji.
4.
Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
1.
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§ 14
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§16
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY
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