Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ……………..
zawarta w dniu ………………. w Świnoujściu pomiędzy:
„Uzdrowisko Świnoujście” Spółką Akcyjną z siedzibą w Świnoujściu przy ul.
Nowowiejskiego 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075180, posiadającą
kapitał zakładowy w wysokości 13.260.000 zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt
tysięcy złotych), w pełni wpłacony (NIP: 855-000-41-25),
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
1) Prezesa - Dariusza Śliwińskiego,
2) Członka Zarządu – Głównego Księgowego – Bożenę Foryś,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu ……………………. r. w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, potwierdzonego
protokołem (Nr sprawy: ………………………………………………..)
§1
Przedmiot umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego sprzętu
informatycznego, według asortymentu, w ilościach i cenach zgodnych z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2.Wykonawca zobowiązany jest także do zorganizowania – na własny koszt i ryzyko –
transportu i rozładunku sprzętu informatycznego w siedzibie Zamawiającego.
3.Wykonawca gwarantuje dostarczenie sprzętu informatycznego fabrycznie nowego, nie
powystawowego, w pełni sprawnego i bez uszkodzeń. Cały sprzęt informatyczny powinien
posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
4.Miejscem dostawy sprzętu informatycznego jest siedziba Zamawiającego: Budynek
Zarządu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście
5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy innemu
podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
6.Odbiór ilościowy sprzętu informatycznego zostanie dokonany i potwierdzony w dowodzie
dostawy w chwili dostarczenia sprzętu informatycznego do miejsca dostawy wskazanego w
ust. 4.
7.Odbiór jakościowy sprzętu informatycznego zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych
od jego dostarczenia i potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obydwie strony
umowy. Zamawiający odmówi podpisania protokołu jakościowego w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wad, usterek, nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu informatycznego, a
także w przypadku niespełnienia przez sprzęt informatyczny fabrycznych parametrów
określonych w ofercie Wykonawcy.
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8.Prawidłowo podpisane protokoły odbioru ilościowego oraz jakościowego, potwierdzające,
że przedmiotowe odbiory zostały przeprowadzone bez zastrzeżeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem informatycznym oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami: certyfikatów lub atestów,
instrukcji BHP w zakresie obsługi sprzętu informatycznego oraz instrukcji obsługi sprzętu
informatycznego w języku polskim.
§2
Podwykonawcy
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie niniejszej umowy podwykonawcom.
2.Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić Zamawiającemu umowę lub
projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wprowadzenie
określonego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy lub
projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uznaje się, że wyraził zgodę na
wprowadzenie podwykonawcy.
3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust.3 pkt 2 Prawa zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne.
§3
Termin realizacji umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu informatycznego na warunkach
zgodnych z ofertą złożoną w dniu …………………… r.
2.Realizacja całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia …………………… włącznie.
3.Dostarczenie sprzętu informatycznego do Zamawiającego, do miejsca wskazanego w § 1
ust. 5 nastąpi do dnia……………….. w uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym terminie.
4.Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do odbioru sprzętu informatycznego są:
a)……………………………………..,
b)………………………………………
§4
Wynagrodzenie
1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, ustala się na podstawie oferty Wykonawcy
na kwotę…………….. zł (słownie:…………………………………….) brutto. W kwocie
wskazanej w zdaniu pierwszym zawiera się należny podatek VAT w kwocie
…………………zł ( słownie: …………………………………………………………………).
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym
wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost
wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca, mając możliwość uprzedniego
ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet wówczas, gdy z przyczyn od siebie niezależnych
nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy.
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3.Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
§5
Płatności
1.Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej
umowy po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowych protokołów odbioru
ilościowego oraz jakościowego dostarczonego sprzętu informatycznego.
2.Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP ………………………..
3.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
terminie do …… dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem
rachunkowym i formalnym faktury VAT wraz z kserokopią bezusterkowych protokołów
odbioru ilościowego oraz jakościowego oraz dostarczeniu stosownych, wymaganych
przepisami prawa i niniejszą umową certyfikatów, atestów, itp.
4.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy
Wykonawcy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym do
właściwego Urzędu Skarbowego, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
5.Strony mają prawo stosować mechanizm podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 11
marca z 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.).
§6
Gwarancje
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt
informatyczny na okres…………….. miesięcy, licząc od dnia odpisania protokołu odbioru
jakościowego. Karty gwarancyjne Wykonawca wyda Zamawiającemu w momencie dostawy.
2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy
lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów sprzętu
informatycznego, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych,
wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji lub wad materiałowych.
3.W przypadku konieczności naprawy sprzętu informatycznego w okresie gwarancji, przez
czas przekraczający 14 dni, Wykonawca zapewni Zamawiającemu - na czas naprawy –
sprzętu informatycznego sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt
informatyczny naprawiany. Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt informatyczny
zastępczy na warunkach określonych w niniejszej umowie.
4.Dokonując naprawy sprzętu informatycznego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać
naprawę w określonym przez siebie terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni. W przypadku
przekroczenia umówionego terminu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 8 ust. 2 lit. b).
5.Jeżeli termin naprawy wadliwego sprzętu informatycznego będzie dłuższy niż 21 dni,
Wykonawca w zamian za to urządzenia dostarczy Zamawiającemu sprzęt informatyczny
fabrycznie nowy, w pełni sprawny i bez uszkodzeń, o parametrach technicznych nie gorszych
niż sprzęt dotychczasowy.
6.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego sprzętu informatycznego, w pełni
sprawnego i bez uszkodzeń, także w razie zaistnienia kolejnej awarii Wykonawca odpowiada
za dostarczenie nowego sprzętu informatycznego na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
7.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków usług gwarancyjnych
określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności w razie niedostarczenia zastępczego
sprzętu informatycznego zgodnie z ust. 3 lub dostarczenia sprzętu niewłaściwego, bądź w
razie niedostarczenia nowego sprzętu informatycznego zgodnie z ust. 7 i 8 lub dostarczenia
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sprzętu niewłaściwego, Zamawiający może bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu powierzyć dostarczenie właściwego sprzętu informatycznego innemu wybranemu
przez siebie podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8.W przypadku odmowy wykonania naprawy wadliwego sprzętu informatycznego oraz w
przypadku niewykonywania usług serwisowych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, a w szczególności z ust. 9 Zamawiający może bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu powierzyć naprawę bądź dokonanie usług serwisowych innemu
wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9.Wykonywanie zobowiązań z gwarancji Wykonawca może powierzyć innemu podmiotowi.
10.Strony zgodnie oświadczają, że rękojmia za wady wynosi 24 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru jakościowego.
§8
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie niewykonania
(niewykonywania) lub nienależytego wykonania (wykonywania) postanowień niniejszej
umowy przez Wykonawcę lub utraty przez niego wymaganych uprawnień. Ponadto
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli z powodu opóźnień
w jej realizacji jest wysoce prawdopodobne, że Wykonawca nie wywiąże się z umowy w
ustalonym terminie.
2.Możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej istnieje w
ciągu 14 dni od zaktualizowania się przyczyny odstąpienia.
3.Jakiekolwiek odstąpienie od umowy będzie dotyczyło tylko niezrealizowanej części
zamówienia (skutek ex nunc)
4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia
określonego § 4 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad sprzętu informatycznego ujawnionych w okresie
gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego §
4 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad,
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy - z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1,
5.Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej
kwoty zastrzeżonych kar umownych.
§9
Postanowienia końcowe
1.We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986) oraz Kodeksu Cywilnego.
2.Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają.
pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
4.Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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