Załącznik nr 1 do Formularza oferty
WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2020
zawarta w dniu ……………...2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr
2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45778,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………………….. wpisaną do Rejestru
………………………………
pod
numerem
……………….…
prowadzonego
przez
…………………………………………, i która posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz
numerem REGON ……………………,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania BZP.38.383-46.20 o wartości szacunkowej, której
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie
obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2019 z dnia 20.12.2019r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
nie stosuje się.
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§2
Przedmiot umowy i wynagrodzenie
Przedmiotem umowy jest Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik do umowy - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
Program antywirusowy stanowiący przedmiot umowy wykorzystywany będzie do zabezpieczenia w
siedzibach Zamawiającego:
- 360 hostów, w tym 10 maszyn wirtualnych – opartych na 2 fizycznych serwerach Hyper-V.
Licencja dla programu antywirusowego stanowiąca przedmiot umowy przedłużona zostanie w ciągu
7 dni kalendarzowych od dnia 14.02.2021r. i obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia licencji stanowiącej przedmiot umowy, o której mowa
w § 2 ust. 1 umowy, a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny. Za termin przedłużenia licencji
stanowiącej przedmiot umowy uważa się datę przekazania klucza licencyjnego.
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Przedłużenie licencji dla systemu antywirusowego
Netto: …………… zł / słownie: ……………………………………………………………………………………………/

Brutto: ............... zł /słownie: ………………..………………….………….………….................................../
7. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 6 umowy, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania umowy.
8. Umowa obowiązuje:
- przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 14.02.2021r. do dnia 13.02.2022r.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

§3
Warunki płatności
Należność za przedmiot umowy płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub
fakturą Vat w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury
Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail:
szpital@wss2.pl. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego
rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
rachunku bądź faktury Vat.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone, fakturowane i płatne w złotych polskich.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na rachunku lub fakturze Vat. Wykonawca
zobowiązany jest podać na rachunku lub fakturze Vat numer umowy i datę jej zawarcia.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie w transakcjach handlowych liczony od dnia
następującego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
Wykonawca jest uprawniony do wysyłania, a Zamawiający zobowiązany do odbierania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 2191). W przypadku, gdy Wykonawca będzie zamierzał korzystać z
wymienionego w zdaniu poprzedzającym uprawnienia, prześle stosowną informację
przedstawicielowi Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wymieniony w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. W przypadku,
gdy Wykonawcą jest podmiot zagraniczny składa on Zamawiającemu oświadczenie, że jest
podatnikiem podatku od wartości dodanej jednocześnie podając numer identyfikacji podatkowej
VAT UE (postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, zagranicznego Wykonawcy
nieposiadającego siedziby na terytorium RP).
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż
celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność
usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom
zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to
uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 6 umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
11. W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3 ust. 9 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 6 umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
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§4
Warunki realizacji umowy
Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucz licencyjny do systemu antywirusowego w terminie
określonym w § 2 ust.4 umowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi
o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania pod
nr telefonu …………………………… lub pod nr faksu …………………………… lub na adres e-mail:
……………………………………………………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację
pismem poleconym.
W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
Zamawiający dokona we własnym zakresie wyboru innego Wykonawcy i obciąży Wykonawcę z
którym została zawarta umowa różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza
możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 6 umowy.
W przypadku wystąpienia problemów z kompatybilnością zaoferowanego systemu antywirusowego
stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca przyjmie na siebie prace związane z procesem
dostosowawczym oraz poniesie koszty usunięcia ewentualnych problemów.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§5
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie
dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy;
2) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki,
potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy;
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami złożonej oferty;
2) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym
standardom i normom technicznym;
3) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na
realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację
przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu;
4) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w
związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.
3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
ze strony Zamawiającego:
a) Roman Daniel stanek – Główny Specjalista ds. Informatyki (32) 478-45-10
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) –
………………………………………………………….…………………………………….…………………………..
(imię, nazwisko, nr. telefonu)
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§6
Kary umowne
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku nieterminowego zrealizowania
przedmiotu umowy;
c) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 5 umowy
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w § 6 ust. 1 lit. a) do c) umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
3% wartości umowy brutto;
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody w tym utraconych korzyści, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z umowy.
§7
Warunki odstąpienia od umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa
Unii Europejskiej. zgodnie ze stwierdzeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
orzeczonego w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
Rozwiązanie umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.

§8
Zmiana umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) zmiany umowy, korzystnej dla Zamawiającego, w tym w szczególności obniżenie cen;
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
3) w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 ust. 6 umowy, w sytuacji
wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT
do obowiązujących przepisów prawa;
4) zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w ustawie z
dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
5) inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie
wymaga zmiany umowy.
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§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:
1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

