załącznik nr 2
Projekt umowy
na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania
dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

zawarta

dnia

………………….

roku

w

Zielonej

Górze

pomiędzy

Regionalnym

Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, NIP 973-0589-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:
 Monika Fabisz Kołodzińska – Dyrektor,
zwanym dalej Zamawiającym

a
…................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:


…........................................................................

NIP …................................., REGON ….............................., KRS….........................................
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2015 r poz. 2164) zgodnie z art.4 ust. 8 – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania zgodnie
z poniższym zestawieniem:
Zadanie nr …
Lp.

Nazwa sprzętu/oprogramowania

Ilość

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, uwzględniające wszystkie koszty realizacji
zadania,

wszystkie

obowiązujące

w

Polsce

podatki

oraz

opłaty

z wykonaniem dostawy określone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie j.n.:

związane

Lp.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z wybrana ofertą

Model lub
producent

Ilość
sztuk

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

Stawka
podatku od
towaru i usług

Podatek
od towaru
i usług

Wartość
brutto



Ogółem wartość brutto słownie:………………………….………………………………..

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem za każdą partię towaru w terminie …
dni od jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo, w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także
wystąpienia innych przyczyn zastosowania kar umownych określonych w §7 tej umowy, potrącić
te kary z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody
Wykonawcy.
§4
1. Termin wykonani zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
§5
1. Wykonawca

na

własny

koszt

dostarczy

towar

do

siedziby

Zamawiającego

RCKiK w Zielonej Górze przy ul. Zyty 21 w godzinach od 8.00 do 14.00.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać postanowienia umowy z najwyższa starannością zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość
wykonania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 wszystkie dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe oraz posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa,
 dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i posiada ważną licencję użytkowania.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za legalność dostarczonego
oprogramowania.
4. Wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia:
4.1 Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia

zgodnie wymaganiami

określonymi w opisie techniczno - funkcjonalnym przedmiotu zamówienia – przy czym dla
pozycji, w których nie opisano terminu gwarancja wynosi 24 miesiące. Zamawiający
akceptuje wydłużenie terminu gwarancji, jeśli wynika to z karty gwarancyjnej producenta
urządzenia lub oprogramowania.
4.2 Wykonawca dostarczy urządzenia komputerowe objęte przedmiotem zamówienia wraz
z kartą gwarancyjną.
4.3 Zamawiający wymaga, aby usunięcie awarii nastąpiło w terminie do 7 dni, to znaczy od
momentu zgłoszenia ich Wykonawcy telefonicznie lub faksem, do momentu faktycznego
przekazania prawidłowo funkcjonującego sprzętu Zamawiającemu nie może upłynąć
więcej niż 7 dni. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni, Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zamiennego tej samej klasy i o porównywalnych
parametrach na czas usunięcia awarii, okres gwarancji zostaje przedłużony o czas
postoju sprzętu. W przypadku dostarczenia sprzęty zamiennego termin usunięcia awarii
zostaje wydłużony do 14 dni od jej zgłoszenia.
4.4 Całkowity czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni. Po upływie 14 dni
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenie umowy w zakresie uszkodzonego
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sprzętu, wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, a Wykonawca zobowiązany jest
w terminie 7 dni do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. Zwrot wynagrodzenia nastąpi na
konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
4.5 Czwarta. awaria sprzętu w okresie gwarancji jest podstawą do wymiany sprzętu na nowy
o parametrach, co najmniej równorzędnych i dostarczenia sprzętu w terminie wcześniej
ustalonym z Zamawiającym.
4.6 W przypadku usunięcia wady w innym miejscu niż miejsce używania urządzenia tj.
w siedzibie Zamawiającego, koszt za jego odbiór i dostawę od/do Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
5. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień
z tytułu gwarancji. W takich okolicznościach Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o wystawienie duplikatu dokumentu gwarancyjnego.
6. W przypadku, gdy warunki wynikające z karty gwarancyjnej są gorsze od warunków określonych
umową obowiązują warunki określone umową.
§7
1. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 10% wartości reklamowanego sprzętu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności określonych w § 6 ust. 4.4,
c) w wysokości 0,2% wartości umowy, w przypadku dostawy niezrealizowanej w terminie
określonym w § 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
d) w wysokości 0,2% wartości umowy, w przypadku, gdy awaria sprzętu nie została usunięta
w terminie określonym w § 6 ust. 4.3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
e) w wysokości 0,2% wartości umowy, w przypadku, gdy awaria sprzętu nie została usunięta
w terminie określonym w § 6 ust. 4.4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2.

Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Odstąpienie przez Wykonawcę jest
możliwe

wyłącznie

w

przypadku

rażącego

naruszenia

umowy

przez

Zamawiającego,

polegającego na nie dokonaniu płatności pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez
Wykonawcę, jeżeli płatność zgodnie z umową jest wymagalna. Odstąpienie może nastąpić
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu przez Wykonawcę.
3.

Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych
z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.

Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.

Zamawiający ma prawo, potrącić kary z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności
uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

6.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

7.

Naliczone kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy na
wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
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§8
Przedstawiciele stron
W sprawach związanych z realizacją tej umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:


przedstawicielem Zamawiającego jest Paweł Siadul –tel. 68 329 83 91,



przedstawicielem Wykonawcy jest: ...........................................................................



w sprawach dotyczących realizacji umowy Zamawiający będzie się kontaktował
z

Wykonawcą

telefonicznie

(nr

telefonu)

............................,

faksem

(nr

faksu).............................,e-mailem (adres e-mail).......................................................


osoba

upoważnioną

do

składania

zamówień

przez

Zamawiającego

jest

Halina

Ryczkowska tel. 68 329 83 77.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla miejsca Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego.
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
dostawy urządzeń komputerowych i oprogramowania
spisany w dniu ................................... pomiędzy:
Wykonawcą: .....................................................................................................
reprezentowanym przez: ..................................................................................
a
Zamawiającym: ………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: .....................................................................................
Potwierdzamy dostarczenie następujących urządzeń komputerowych i oprogramowania do
siedziby Zamawiającego:

Lp.

Rodzaj zamówienia

Ilość

Potwierdzamy dostarczenie zamówienia

Do oferowanych materiałów promocyjnych dołączono:

1
2
3

polską instrukcję obsługi
(wydruk na papierze),
karty gwarancyjne
deklarację zgodności CE

tak*

nie*

tak*
tak*

nie*
nie*

*niepotrzebne skreślić

Wykonawca udziela użytkownikowi gwarancji na warunkach określonych umową nr ………… na okres
24 miesięcy.
Wykonawca oświadcza, że oferowane materiały promocyjne spełniają wymagania techniczno
funkcjonalne określone w zapytaniu ofertowym..
Uwagi:

Przedstawiciel

Przedstawiciel

Zamawiającego

Wykonawcy
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