
Oznaczenie sprawy: ZP/45BU/2022 Załącznik nr 3
__________________________________________________________________________________

WZÓR    UMOWY   nr  SPZOZ-ZP/45BU/2022

W  dniu  ………………...2022r.  w Kępnie pomiędzy:
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno, 
reprezentowanym przez:

1.  Beatę Andrzejewską  - Dyrektora SPZOZ w Kępnie
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej,
zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ”

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………….
zarejestrowanym  w………………………………………………………..., wpisanym do Rejestru przedsiębiorców pod nr  
KRS ……………………………... NIP …………………………...,  REGON  …………………………

reprezentowanym przez:
………………………………………..………… - ……………………………………………………..

………………………………………..………… - ……………………………………………………..

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz.1129 ze zm. ), zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na 
podstawie pisemnego zapytania ofertowego Zamawiającego z dnia  17.11.2022r. oraz złożonej 
przez Wykonawcę oferty z dnia …………………..   na dostawę SERWERÓW, MACIERZY DYSKOWEJ, 
PÓŁKI DO MACIERZY ORAZ SWITCHY dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kępnie.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa serwerów wraz z macierzą dyskową , półką do macierzy oraz 
switchy określonymi w załączniku nr 1A i nr 2, a także wykonanie innych usług związanych z 
dostawą.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i 
prawnych.
3. Wykonawca oświadcza, że Serwery posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i homologacje 
niezbędne do jego użytkowania w Polsce. Ponadto Wykonawca gwarantuje niezawodność i 
zabezpieczenie Serwerów.



§ 2
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Dostarczenia i wydania Zamawiającemu serwerów wraz z macierzą dyskową , półką do macierzy 
oraz switchy, a także sterowników urządzeń zainstalowanych w serwerze.
b) Dostarczenie serwerów kompletnych (wszystkie podzespoły zamontowane i zaktualizowane).
c) Przeniesienia na Zamawiającego prawa własności urządzeń.
d) Udzielenia Zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania wszystkich urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia.

§ 3

1. Wartość brutto umowy wynosi: ................................. (słownie:
..............................................……………………........ zł) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....% - 
tj. .................................... (słownie: ................................................ zł) a wartość netto 
…………………….......….... zł ( słownie: ............................................................................netto).
Podana cena zawiera w szczególności: wartość towaru określonego w załączniku 1 oraz 
dokumentację,  udzielenie licencji/sublicencji, , podatek VAT, koszty transportu, rozładunku do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy nie może prowadzić 
do wzrostu wartości umowy brutto.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania 
umowy, za wyjątkiem testów, które zostaną przeprowadzone w terminie określonym w § 5 ust. 2.
3. Podstawą rozliczenia umowy będzie odbiór ilościowy i jakościowy.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 
60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest
dokonanie odbioru techniczno-jakościowego i podpisanie przez obie strony umowy protokołu,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Zamawiającego:
.................................................…nr tel. ..........................................................
9. Osoba odpowiedzialna za realizację, umowy z ramienia Wykonawcy
................................ nr Tel. ...............................

 § 4
1. Odbiór ilościowy dostawy przedmiotu umowy dokonany będzie przez Zamawiającego
na miejscu dostawy poprzez potwierdzenie protokołem zdawczo-odbiorczym przez
osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
2. Odbiór jakościowy zostanie dokonany po przeprowadzeniu testów, o których mowa w § 5 ust. 2 
protokołem z pozytywnym wynikiem testów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na 
własny koszt i ryzyko.
4. Po stwierdzeniu wad jakościowych, użytkowych lub braków ilościowych Zamawiający sporządzi 
protokół szkodowy, który niezwłocznie prześle wraz z zawiadomieniem do Wykonawcy na adres
e-mail: …………………………….... 
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braku towaru, wymiany uszkodzonego



towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
6. Od momentu odbioru na Zamawiającego przechodzi: prawo własności Serwerów, macierzy oraz 
switchy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
W trakcie transportu  Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniem i 
utratą oraz będzie ponosić odpowiedzialność za jego uszkodzenie i utratę. 
2. W terminie nie wcześniej niż 3 dni przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia testów Serwerów. Zakończenie testów zostanie potwierdzone pisemnie ze 
wskazaniem ich wyniku.
Celem testów będzie sprawdzenie funkcjonowania urządzeń zgodnie z dokumentacją. Zakres 
testów obejmować będzie co najmniej:
a) Uruchomienie urządzeń,
b) Sprawdzenie kompletności części urządzeń,
c) Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń pod względem zgodności z dokumentacją.
3. Po dostawie przedmiotu umowy, Zamawiający przeprowadzi testy we własnym zakresie i w 
terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu testów pozytywnym wynikiem Zamawiający podpisze 
protokół, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub zgłosi w tym terminie zastrzeżenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zastrzeżeń lub wymiany złego jakościowo towaru 
niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Zamawiającego
lub w innym terminie ustalonym na piśmie przez Strony. Po usunięciu zastrzeżeń Strony ponownie 
przeprowadzą procedurę odbioru opisaną w niniejszym paragrafie.

 § 6
1. Wykonawca oświadcza, że jest należycie uprawniony do udzielenia Zamawiającemu 
licencji/sublicencji do używania dostarczonego oprogramowania.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie z oprogramowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 7
1. Wykonawca gwarantuje, że towar jest dobrej jakości.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości odebranych przez  Zamawiającego 
urządzeń na okres ....... miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym 
mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że na własny koszt i ryzyko naprawi lub wymieni na nowy w 
terminach określonych w niniejszym paragrafie wadliwy sprzęt.
4. Okres gwarancji określony w ust. 2 dla wymienionego lub naprawionego urządzenia zostanie 
przedłużony o czas naprawy/wymiany, licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
5. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wszelkich wykrytych 
wadach sprzętu w okresie gwarancyjnym. 
6. Zgłoszenie reklamacyjne uważa się za dokonane w dniu przesłania mailem na skrzynkę wskazaną 
przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca usunie wadę w ciągu 7 dni od chwili dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia 
reklamacyjnego. W przypadku braku skutecznego usunięcia wady zdalnie lub braku takiej 
możliwości, Wykonawca usunie wadę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wady 
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego przysługują mu, obok roszczenia o kary umowne 
za opóźnienie, również uprawnienie do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.



8. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niezgodnego z dokumentacją używania 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr zgłoszeń reklamacyjnych oraz udostępnić 
zgromadzone w nim dane Zamawiającego – w formie raportów – ostatniego dnia roboczego 
każdego miesiąca okresu gwarancyjnego.
10. W przypadku gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych zapisanych na 
urządzeniach, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o ryzyku Zamawiającego przed 
przystąpieniem do usuwania wady oraz umożliwić Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych 
danych.
11. Udzielenie gwarancji określonej w niniejszym paragrafie nie wyłącza ani nie ogranicza 
uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
12. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać do innych celów niż realizacja przedmiotu niniejszej 
umowy informacji przekazanych mu przez Zamawiającego. Wszelkie nośniki takich informacji 
powinny być zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania 
niniejszej umowy.

§ 8
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi. Wykonawca może powierzyć 
częściowe wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom wskazanym w ofercie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie w niej określonym. W takim przypadku 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania takich podwykonawców jak działania i 
zaniechania własne.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz 
przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek 
innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia 
wierzytelności przez osobę trzecią.
3. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy do zapewnienia skutecznej i należytej 
ochrony danych znajdujących się na nośnikach informacji Zamawiającego przekazanych 
Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy, w szczególności przestrzegania postanowień 
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 
póź. zm.).
4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać do innych celów niż realizacja przedmiotu niniejszej 
umowy informacji przekazanych mu przez Zamawiającego. Wszelkie nośniki takich informacji 
powinny być zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania 
niniejszej umowy.

 § 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

§ 10
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a) z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa § 3 ust. 2 oraz terminu wykonania testów 
określonych w § 5 ust. 2 w wysokości 1 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia,



b) z tytułu niedotrzymania terminu wynikającego z gwarancji, o którym mowa w § 7 ust. 2 w 
wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku dostawy wadliwego pod względem jakości przedmiotu niniejszej umowy i upływie 
terminu określonego w § 7 ust. 7 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, z prawem 
żądania kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. b.
3. W przypadku niezrealizowania dostawy najdalej w 7 dniu od terminu ustalonego w umowie, 
Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje 
wówczas również prawo natychmiastowego odstąpienia od realizacji umowy.
4. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie ustalonym w § 3 
ust. 6, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.
5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury VAT do 
zapłaty za dostarczony towar.
6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
karę umowną.

§ 11

1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 
nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 Prawa 
Zamówień Publicznych.
2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
- gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy.
- gdy zmianie ulegnie termin dostawy określony w § 3 ust. 2
- gdy zmianie ulegnie termin wykonania testów określony w § 5 ust. 2
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

§ 12

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

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

Zamawiający Wykonawca


