Projekt umowy nr …. /ZP/2016
Zawarta w Wieluniu w dniu ……………. 2016 r. pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, z siedzibą: 98-300 Wieluń,
ul. Szpitalna 16, nr NIP: 832-17-89-610, nr Regon: 000310143, nr KRS: 0000022938 – prowadzony
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS, zwanym dalej w treści
umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. Dyrektora – panią Bożenę Łaz
a
firmą: …………………………... posiadającą uprawnienia do występowania w obrocie prawnym –
wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………..., nr
NIP:……………………., nr Regon: …………………, zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez :
1. ………………………………..
o następującej treści :
§1
Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Zamówienie poniżej 30 tys. euro –nie stosuje się przepisów ustawy Pzp) oraz
na podstawie Regulaminu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora
SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/9/2016 z dnia 20.05.2016 r.( pkt 2 ppkt 2.4 w trybie: Zaproszenie do
składania ofert).
§2
1. Przedmiotem umowy jest :
a) Sprzedaż licencji programu antywirusowego ………………………………… dla 60 stacji roboczych,
z abonamentem rocznym od dnia …… do dnia …..(odnowienie istniejących licencji).
b) Sprzedaż licencji programu antywirusowego ………………………………… dla 60 stacji roboczych,
z abonamentem rocznym od dnia …… do dnia ….. (zakup nowych licencji) zwane dalej „produktami”.
2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie
do dnia 10 listopada 2016 r. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikat zakupu
licencji.
3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje produkty opisane w ust. 1
na zasadach opisanych w dalszej części umowy.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że w okresie wskazanym w § 7 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
do bezpłatnego poboru z sieci internet (http://www......................) nowych wersji produktów oraz do
darmowego poboru poprzez internet (automatycznie) nowych aktualizacji wersji baz wirusów.
2. W okresie trwania umowy Wykonawca udzielać będzie nielimitowanej darmowej pomocy
telefonicznej w korzystaniu i pobieraniu produktów i ich aktualizacji świadczonej bezpośrednio przez
Wykonawcę przez okres obowiązywania niniejszej umowy, w dni powszednie w godzinach 8:00 15:00.
§4
1. W ramach niniejszej umowy w zakresie wskazanego w § 6 pkt 1 wynagrodzenia Zamawiający
nabywa
prawo
do
rocznego
użytkowania
licencji
na
produkty.
2. Licencja ta zapewnia dostarczanie automatycznie Internetem minimum raz w tygodniu
zaktualizowanych baz wirusów.
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§5
1. Umowa upoważnia Zamawiającego do korzystania z licencji na produkty według następujących
zasad:
Zamawiający ma prawo do:
a) rocznego użytkowania produktu z § 2 pkt 1 a) na 60 dowolnie wybranych stanowiskach,
b) rocznego użytkowania produktu z § 2 pkt 1 b) na 60 dowolnie wybranych stanowiskach,
c) tworzenia kopii bezpieczeństwa produktów, na własny użytek,
d) wprowadzania produktów do pamięci komputerów.
2. Zamawiający nie ma prawa do przekazywania produktów osobom trzecim, tj. innym niż osoby i
podmioty współpracujące z Zamawiającym lub wykonujące na jego rzecz pracę lub usługi przy użyciu
produktów oraz udzielania dalszych sublicencji w odniesieniu do produktów.

§6
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto:
……………….zł (słownie……………………………..…) w tym wynagrodzenie netto:………………….zł
(słownie…………………………..………..…) + obowiązujący podatek VAT w wysokości: ……………zł.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy
o numerze podanym na fakturze, w ciągu 21 dni od daty przekazania przez Wykonawcę
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
§7
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ……
do dnia……….
§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 6 pkt 1 umowy.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez
Zamawiającego postanowień zawartych w § 3 i 4 i naliczyć karę umową w wysokości 10% łącznej
wartości umowy brutto określonej w § 6 pkt. 1 umowy.
3. W przypadku bezzasadnego rozwiązania przez Wykonawcę umowy, zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 6 pkt. 1 umowy.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych na zasadach
ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej
przez Zamawiającego bądź innego równoważnego dokumentu księgowego.
6. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości
określonej obowiązującymi przepisami.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany produktów na
wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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2. Jeżeli w związku z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę
Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia.
3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach
związanych z realizacją umowy jest: …………………………………………………………………………
4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach
związanych z realizacją umowy jest:: ………………………………………………………………………..

§ 10
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu tworzącego SPZOZ w Wieluniu
przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na
podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o
podobnym rezultacie lub charakterze.
Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z
wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki.
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
„Prawie autorskim i prawach pokrewnych” (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późniejszymi zmianami).
3. Spory mogące wyniknąć na tle lub w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze storn.

Zaopiniowano Radca Prawny :

.................................................

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

WYKONAWCA

........................................................
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

.................................................
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:
1 - Formularz oferty
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