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Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach: 
Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 
Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych 

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach” 

 
 
Załącznik nr 22C do SIWZ 
 

UMOWA P/31/2013  (WZÓR DLA PAKIETU 2) 
 

 
Zawarta w Branicach w dniu ....................................... r.  pomiędzy : 
 
Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18, 48 – 140 Branice 
 
Regon 000291055  NIP 748-14-10-004 
 
reprezentowanym przez : 
mgr Krzysztofa Nazimka - Dyrektora Zespołu 
 
zwanego w dalszej części umowy „ KUPUJĄCYM ” 
a: 
……………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „SPRZEDAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/31/2013 
pn.: ,,Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach”. 

 
§ 1. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem w ramach /pakietu nr 2/ w cenach  i o parametrach technicznych zaoferowanych przez 
Sprzedawcę, a wskazanych w Załączniku nr 14  do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy i w 
terminie określonym niniejszą umową.  

2. Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy wszelką dokumentacją niezbędną do właściwego użytkowania 
przedmiotowego asortymentu. 

3. Sprzedawca oświadcza, że będąc upoważnionym do wprowadzenia do obrotu oprogramowania będącego 
przedmiotem niniejszej umowy zobowiązuje się do przeniesienia  na Kupującego  licencję na korzystanie  
z oprogramowania komputerowego w ramach /pakietu nr ….poz. …../ na zasadach określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia dla tego pakietu w cenach  i o parametrach technicznych zaoferowanych przez 
Sprzedawcę, a wskazanych w Załączniku nr 14 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy i w 
terminie określonym niniejszą umową. 
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4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest licencją niewyłączną udzielaną Kupującemu w ramach pakietu …. poz. 
….na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia  i upoważnia Kupującego do używania oprogramowania w 
prowadzonej przez niego działalności, na już posiadanym, jak i  nowo dostarczonym sprzęcie komputerowym  
do jego siedziby zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania. 

5. W ramach pakietu 2  dla poz. 9 i 11 Sprzedawca zapewni 36 miesięczną asystę na zasadach wskazanych w 
Załączniku nr 12 do SIWZ. Załącznik nr 12 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy. 

6. Sprzedawca zorganizuje  2 - dniowe szkolenie personelu informatycznego z zaproponowanego 
oprogramowania do kopii zapasowych w siedzibie Kupującego (pakiet 2 poz. 9). 

7. Wraz z oprogramowaniem Sprzedawca dostarczy wszelką dokumentacją niezbędną do właściwego 
użytkowania przedmiotowego asortymentu. 

8. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone w ramach niniejszej umowy oprogramowanie jest wolne od wad 
prawnych. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 
przedmiotowego oprogramowania, Sprzedawca, po zawiadomieniu przez Kupującego, przystąpi do 
wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do 
postępowania sądowego toczonego w stosunku do Kupującego oraz zaspokoi wszelkie związane z tym 
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Kupującego zwróci Kupującemu całość pokrytych roszczeń oraz 
wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej oraz koszty 
ewentualnych odszkodowań. 

9. W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego w zakresie posiadanego przez Kupującego  
oprogramowania, którego aktualizacja jest wymagana w ramach opisu przedmiotu zamówienia, Sprzedawca 
zobowiązuje się do:  
a. wykonania wszystkich niezbędnych prac wdrożeniowych, konfiguracyjnych oraz innych, które będą 

wymagane przy zmianie oprogramowania. Prace te nie mogą powodować przestojów  
w pracy Kupującego, muszą być wykonane w uzgodnieniu z personelem informatycznym Zamawiającego. 
Prace będą wykonywane w godzinach popołudniowych lub w weekend; 

b. przeszkolenia wszystkich pracowników, u których będzie zainstalowane zaproponowane równoważne 
oprogramowanie. Szkolenie musi być przeprowadzone w certyfikowanym przez producenta 
równoważnego oprogramowania ośrodku szkoleniowym, przez prowadzącego, który wykonał minimum 3 
szkolenia o podobnym zakresie. Ilość szkoleń oraz zakres szkoleń musi umożliwiać Kupującemu 
swobodną obsługę zaproponowanego oprogramowania.  

 
 

§ 2. 
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy w ramach /pakietu nr …./ wynosi ……………………………. zł  

płatne zgodnie z § 4 umowy. 
2. Podana cena zawiera: wartość netto towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, transportu towaru  

do siedziby Kupującego ewentualnego wniesienia sprzętu, złożenia i ustawienia w miejscu wskazanym przez 
Kupującego, a także innych elementów dostarczonych wraz ze sprzętem, a  szczegółowo opisanych w opisie 
przedmiotu zamówienia., wydania przedmiotowego oprogramowania, udzielenia licencji oraz koszty 
ewentualnego szkolenia z tytułu prac wdrożeniowych i konfiguracyjnych równoważnego oprogramowania oraz 
koszty 2 – dniowego szkolenia personelu informatycznego z zaproponowanego oprogramowania do kopii 
zapasowych w siedzibie Kupującego (pakiet 2 poz. 9). 

 
§ 3. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Kupującego w godz. od 8:00  
do 14:30 w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.  

2. Do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Kupującego będzie Pan 
……………………. będący jednocześnie osobą właściwą do podejmowania działań reklamacyjnych  nr tel. 
………………………... 

§ 4. 
1. Płatność dokonywana będzie w PLN na podstawie faktury VAT wystawionej po potwierdzonym przez 

Kupującego zrealizowaniu zamówienia  w formie protokołu odbioru dostarczonego sprzętu zarówno 
ilościowego jak i jakościowego  na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia 
Kupującemu   faktury na konto bankowe firmy: ……………................... . 
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2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Kupujący polecił swemu bankowi przelać  
na wskazane w ust. 1  konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 5. 

1. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości. 
2. Strony umowy postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Sprzedawca udzieli 

gwarancji: 

 na dostarczony sprzęt komputerowy  – …………… (min. 12 m-cy, 24 m-ce lub 36 m-cy w zależności 
pozycji w danym pakiecie  – szczegóły długości okresu gwarancyjnego w opisie przedmiotu zamówienia 
dla pakietu 2) licząc od daty jego dostawy; 

  na  oprogramowanie  - …………….. (min. 12 miesięcznej) gwarancji. 
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
4. W przypadku dostarczenia asortymentu (sprzętu komputerowego, oprogramowania – nie dostarczenia kodu 

umożliwiającego wgranie oprogramowania) wykazującego brak ilościowy lub jakościowy lub też 
niezapewnienie aktualizacji  oprogramowania, Kupujący sporządzi na tę okoliczność protokół reklamacji i 
powiadomi Sprzedawcę o tym fakcie telefonicznie, faksem lub pisemnie.  

5. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony  
w ust. 4, dokonać wymiany asortymentu na pełnowartościowy (pod względem ilościowym  
lub jakościowym ) pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za wadliwą partię towaru. Niezależnie od tego 
Kupującemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na zasadach o których mowa w § 6 ust.1 lit. c i 
d. 

6. Sprzedawca pokryje koszty odbioru zareklamowanego sprzętu komputerowego i dostarczenia 
pełnowartościowego towaru do magazynu Kupującego. 

7. Wymagane naprawy gwarancyjne dostarczonego sprzętu komputerowego w ramach pakietu 2 poz.  3, 4, 5 i  
8  będą się odbywały w miejscu instalacji sprzętu  na zasadach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W pozostałych przypadkach Sprzedawca pokryje koszty  odbioru sprzętu wysłanego do naprawy  w  ramach 
gwarancji. 

 
§ 6 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 

b) 0,49% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotowego asortymentu -
sprzętu komputerowego licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić; 

c) 0,49% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wydaniu  kodów oprogramowania 
komputerowego bądź udostępnieniu aktualizacji  licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa 
miała nastąpić; 

d) 0,49% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji wymiany towaru  
na pełnowartościowy  licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru miała 
nastąpić; 

2. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia o 
której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Kupujący, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Kupujący będzie uprawniony  
do dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego  przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę poza termin wyznaczony w § 4  ust. 1 Sprzedawcy przysługuje 
prawo  naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy,  
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez  Kupującego. 

 
§ 7. 
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1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy  
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  inaczej. 

 
§ 9. 

Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie, a 
jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 

 
§ 10. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11. 
Sprzedawca bez zgody Kupującego, wyrażonej w formie pisemnej, nie jest uprawniony  
do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej  
z Kupującym. Bez zgody Kupującego, wyrażonej w formie pisemnej, Sprzedawca nie jest uprawniony do cesji 
wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

SPRZEDAWCA                                                                                           KUPUJĄCY 
 
 
 
 
 


