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PROJEKT 
 

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 
 

UMOWA Nr  TZPIZI - ……/13 

 

zawarta w Płocku dnia   …………………… 2013 r. pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   
 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz, którego działają: 
 
1. mgr Lucyną Kęsicką Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
  

      2. mgr Urszulę Kamińską p.o. Głównej Księgowej         
 

a 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
  
z siedzibą w  ……………………………………………………. , ……………………... 

 
wpisana do ……………………………………………………………………………………………….. 
 
REGON - ……………………….. ;  NIP -  ……………………………..; 
 
 Zwaną w treści umowy Dostawcą, w imieniu i na rzecz, którego działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..  
 

2. ……………………………………………………………………………………... 
 
Zawarta, została umowa o poniższej treści: 
 
 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  
Nr TZPiZI-Zap.Ofer.-250/09/D/13 ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego dnia 
…………………………….. Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem  (zwany dalej "sprzętem”). 

1) Sprzęt komputerowy obejmuje zakup: 
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a) ……………………………………………. 

b) ……………………………………………. 

c) ……………………………………………. 

d) ……………………………………………. 

e) ……………………………………………. 

f) ……………………………………………. 

g) ……………………………………………. 

h) …………………………………………… 

i) …………………………………………… 

2) Oprogramowanie, o którym mowa zawiera: 

a)  ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

2. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnej dostawy sprzętu komputerowego  
i oprogramowania wymienionego w ust. 1, a Zamawiający nabywa sprzęt komputerowy wraz  
z oprogramowaniem, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………, która stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 

3. Ilość określona w ofercie stanowi wartość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od 
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu pozostałej części sprzętu 
w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. Jednocześnie Zamawiający 
gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
wyniesie 50% ceny podanej w formularzu ofertowym.  

4. W przypadku zaprzestania produkcji sprzętu komputerowego zaoferowanego w ofercie, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie udokumentować i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  
Poprzez udokumentowanie Zamawiający rozumie oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji 
lub inny dokument stwierdzający jednoznacznie zaprzestanie produkcji. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć produkt zamienny po wcześniejszym uzgodnieniu ze Specjalistą informatykiem  
SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Cena zamiennika nie może być wyższa niż cena sprzętu komputerowego 
podanego w załączniku do umowy (formularz asortymentowo-cenowy). 

5. W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców sprzętu komputerowego 
Wykonawca zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy. 

 

§ 2 

1. Dostawca oświadcza, że ma prawo do sprzedaży sprzętu oraz, że jest on fabrycznie nowy. 

2. Dostawca oświadcza, że sprzęt spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia 
energii określone w przepisach obowiązujących w Polsce. 

 

§ 3 

1. Dostawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w godz. od 08:00 do 
13:00 od poniedziałku do piątku, w opakowaniu firmowym. 

2. Dostarczenie sprzętu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku licząc od dnia podpisania 
umowy sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym  
i poniższego harmonogramu: 
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 Nazwa sprzętu  Ilość Termin dostawy 
- Komputer SERWER w obudowie Rakowej 
- Komputer do zgrywania i odsłuchu rozmów w obudowie Rakowej. 
- Monitor 22” z wejściem cyfrowym DVI  
- Extender video HDMI 
- Tablet 

1 szt. 
1 szt.  
4 szt.  
4 szt. 
1 szt. 

 
Maj 2013 rok 

- Komputer stacjonarny (bez monitora) 
- Laptop 
- Drukarka mono 
- Ultrabook 

1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 
Czerwiec 2013 rok 

- Drukarka kolor 
- Drukarka mono 
- FAX 
- Komputer stacjonarny (bez monitora) 

2 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 
Sierpień 2013 rok 

- Ksero 
- Skaner 
- Drukarka kolor 

1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 
Wrzesień 2013 rok 

- Drukarka kolor 2 szt. Listopad 2013 rok 

 

3. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w danym miesiącu przesłane będzie faksem lub pisemnie  
z 7-dniowym wyprzedzeniem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

4. O terminie dostarczenia sprzętu Dostawca powiadomi Zamawiającego na dwa dni robocze przed 
jego dostarczeniem. 

5. Potwierdzenie dostarczenia sprzętu nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 4 

1. Wartość niniejszej umowy określa się na kwotę brutto .………………… zł (słownie: ………………….). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy,  
w tym koszt licencji stanowiskowych, oprogramowania, opakowania, ubezpieczenia na czas 
transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym ……. % podatku od towarów i usług. 

3. Dopuszcza się możliwość obniżenia cen jednostkowych za porozumieniem Stron. 

4. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi po dostarczeniu sprzętu i podpisaniu protokołu 
zdawczo-odbiorczego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wypełnionej przez Dostawcę faktury, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w formie kar umownych. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w 
§ 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu usterki lub braku zauważonego przy lub po odbiorze sprzętu 
komputerowego, jeżeli usunięcie usterki (braku) nastąpi później niż w ciągu 3 dni od jej 
zgłoszenia – w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego sprzętu komputerowego za każdy 
dzień zwłoki. 
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c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy  
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za szkodę na zasadach 
ogólnych KC. 

5. Kary umowne za zwłokę i zaniechanie dostaw nie ulegają sumowaniu. 

6. Dostawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych z należności 
Dostawcy. 

§ 6 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może również odstąpić od 
umowy w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych) bez konsekwencji, o których mowa w §5 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym jeżeli Dostawca nie wymieni zakwestionowanego wadliwego sprzętu  
w terminie określonym w § 7 ust.6. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym jeżeli Dostawca nie zrealizuje w terminie 2 zamówień złożonych przez 
Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Dostawca dostarczy sprzęt o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych. 
2. Strony ustalają, że zakupiony sprzęt komputerowy będzie objęty gwarancją od dnia dostawy nie 

krótszy niż 24 miesiące. 
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, iż towar jest wadliwy oraz 

w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu. 
4. Reklamacja będzie przesyłana faxsem przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego  

i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
5. Sprzętem wadliwym jest w szczególności sprzęt niespełniający wymogów określonych  

w ust. 1 i 2. 
6. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu komputerowego na sprzęt bez wad w 

ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. 

 

§ 8 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie 
może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego,  
a wynikających z niniejszej umowy. Czynność prawna dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi 
konsekwencję postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654 z póź. zm.). 

 

§ 9 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w przypadku jej niezrealizowania pod 
względem ilościowym w obowiązującym terminie umowy. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy z uwagi na zmianę stawek podatku od 
towarów i usług. Aneks taki dotyczy wyłącznie stawki podatku określonej w przepisach powszechnie 
obowiązujących i nie może mieć wpływu na wartość netto umowy. 

4. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są 
zmiany treści niniejszej umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

 

§ 10 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy szczególne związane z treścią umowy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Dostawcy. 

 

 

Zamawiający                                          Dostawca 

 
 
 

 

 


