UMOWA NR /

/2017

zawarta dnia ……………… roku pomiędzy
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9 ,
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – lek. Krzysztofa Korzeniowskiego
zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), której
przedmiotem jest: reorganizacja środowiska produkcyjnego do obsługi systemu
Bank Krwi oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera wraz z instalacją
niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do
obsługi systemu BANK KRWI autorstwa ASSECO Poland S.A. użytkowanego w
RCKiK w Kaliszu, wdrożenie systemu wysokiej niezawodności z wykorzystaniem
dotychczas używanego serwera IBM Power 5 wraz z podniesieniem wersji systemu
operacyjnego do zgodnej z zamawianym serwerem zgodnie z przedstawiona
ofertą.
§2
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa zawarta zostanie na czas określony, tj. do 31.12.2017r.oku.

§3
WARTOŚĆ UMOWY
1. Łączna wartość umowy według zadania:
wynosi:

netto ……………….. PLN, (słownie: ………………………………………..)
podatek …………….%

RAZEM brutto ……………….. PLN, (słownie: …………………………………………....)

2. Wartość, o której mowa w ust.1 obejmuje:
a/ wartość przedmiotu umowy,
b/ wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
c/ ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania do Zamawiającemu,
d/ koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
e/ wszelkie koszty odprawy celnej,
f/ cło i podatek VAT.
§4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia
w ciągu 60 dni od podpisania umowy .
2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w Formularzu nr 1 do SIWZ.
3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest :
- dostarczyć wraz z urządzeniami Instrukcję obsługi w języku polskim
- kartę gwarancyjną.
4. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego – do obowiązków
Wykonawcy należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Poświadczeniem realizacji zamówienia będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy
stanowiący Załącznik nr 1 do UMOWY. W sytuacji, gdy Zamawiający bezpodstawnie
odmówi podpisania protokołu, Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia i
podpisania protokołu jednostronnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 7 dni od podpisania umowy:
a) przekazać Wykonawcy na piśmie wszelkie informację i dane dotyczące posiadanej
infrastruktury sprzętowej Zamawiającego i systemu, konieczne dla prawidłowego
zrealizowania Umowy;
b) udostępnić Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy pomieszczenia i
niezbędną infrastrukturę.
c) przekazać inne niż wskazane w pkt. a) i b) informację i dane, konieczne dla prawidłowego
zrealizowania Umowy.
7. Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie dotrzymany pod warunkiem realizacji
przez Zamawiającego w wymaganych terminach wszystkich zadań określonych
niniejszą umową. Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywać terminowo powołanych
zadań, czas termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu, jednakże nie

więcej niż o okres opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego wykonania zadań
określonych niniejszą umową.
8. W przypadku gdy w ramach prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy określonego
w par. 1 wystąpi konieczność przetwarzania danych osobowych przez osoby wskazane
przez Wykonawcę, Strony zobowiązuje się do uregulowania podstawy przetwarzania
danych osobowych prze Wykonawcę zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.08.1997, tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922. W celu uregulowania niniejszego zobowiązania Strony
dopuszczają podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
art. 31 Ustawy z dnia 20.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

§5
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz karta
gwarancyjna.
2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
- zgodności z niniejsza umową oraz zgłoszoną ofertą,
- zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi
W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za
wady fizyczne oraz awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a
także za ich usunięcie.
3. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny.
4. Wykonawca oświadcza, iż na dostarczony przedmiot zamówienia udziela 36 miesięcznej
gwarancji, liczonej od daty włączenia przedmiotu zamówienia do eksploatacji
5. 36 miesięczny okres gwarancji obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy:
- naprawy, regulacje i konserwacje
- dostawa i montaż wyłącznie oryginalnych części zamiennych zgodnych z dokumentacją
techniczna
- wymianę na nowy w przypadku wykrycia wad fabrycznych oraz w przypadku
nieskutecznej naprawy,
- systematyczne przeglądy techniczne, walidacje
6. Mając na uwadze zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy, Strony zgodnie oświadczają, że
rękojmia uregulowana w Kodeksie Cywilnym ulega wyłączeniu.

§6
TERMINY I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Płatność realizowana będzie w trzech ratach przelewem na konto Wykonawcy :
I -rata płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury w kwocie 40% wartości
zamówienia
II- rata płatna do 30.09.2017 r w kwocie 30% wartości zamówienia
III -rata płatna do dnia 31.10.2017r. w kwocie 30% wartości zamówienia

§7
KARY UMOWNE
1. W przypadku zwłoki w terminie dostawy, nie uzgodnionym z Zamawiającym,
przewiduje się kary umowne w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za
każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem że kary umowne nie mogą przekroczyć 20%
wartości wynagrodzenia netto z niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność odszkodowawcza Stron ograniczona
jest do wartości 100% wynagrodzenia netto z niniejszej umowy. Wykonawca nie
odpowiada za utracone korzyści Zamawiającego. Wskazane ograniczenia nie dotyczą
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę umyślnie.

§8
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku, gdy chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań przez umawiające się
strony spowodowane jest wystąpieniem okoliczności „siły wyższej”, określony czas
zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej”
oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
2. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji umawiających się stron umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności „siły wyższej” u jednej ze stron, druga musi zostać
o tym fakcie poinformowana na piśmie w terminie 14 dni od momentu jej zaistnienia pod
rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
4. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy
wywiązywanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące,
strony umowy mogą rozwiązać umowę bez odszkodowania.
5.W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

§9
ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności
wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, w niżej przedstawionym zakresie,
z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy:
1.1 zmiana wartości - jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w
podatku VAT, które podwyższą lub obniżą cenę, to w zależności od rodzaju zmian
jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość
przedmiotu umowy.
2.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

2.1

2.2

1.3

zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki
umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub
Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy;
powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony
nie przewidziały przy zawarciu umowy;
powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siła wyższą”, grożących rażącą
stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.
Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

