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  UMOWA NR WSZ.DZP………………….Projekt umowy 
 
zawarta w dniu ……………………… roku 

 
pomiędzy  

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 

Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS:0000017228, NIP:8361081857, 

REGON: 000657119 

reprezentowanym przez: 

Eugeniusza Furmana - Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

firmą ……………………………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: …………………………, NIP: …………………………,  REGON:  ……………………………. 

 reprezentowaną przez: 
 

1. _____________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1579), znak sprawy: WSZ.DZP.261.2.20/2018. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem  umowy  jest  przedłużenie (kontynuacja)  licencji   oprogramowania antywirusowego  

Kaspersky Endpoint Security for Busines- Advanced, na serwery, stacje robocze z konsolą do centralnej 

administracji na 391  stanowisk zwana dalej towarem lub produktem. 

2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 

        …..................zł netto,   VAT: ….% 

        ...................zł brutto (słownie: ….......................................................................) 
 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że : 

a) Przedmiot umowy jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą,  

b) dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu umowy oraz, że 

jest  upoważniony zgodnie z prawem  do dostarczenia przedmiotu umowy i w tym zakresie nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2.  Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty potwierdzające legalność użytkowania przedmiotu umowy oraz 

klucze produktów umożliwiające jego aktywację. 

3. Licencja w czasie jej obowiązywania musi zapewnić wsparcie techniczne producenta oprogramowania oraz 

dostęp do aktualizacji baz wirusów. 

 

 

§ 3 

1. Zapłata za dostarczony towar  nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie …......... dni   

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie 

zamówienia, termin zapłaty liczy się od dnia usunięcia braków w dostawie i dostarczenia przedmiotu 

zamówienia zgodnie z umową. 
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§ 4 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia ……......…….. do dnia ……..…………tj. …....... 

miesięcy ważności  licencji. 

2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: 

……….………….               do …...............  dni  roboczych  od  daty podpisania umowy.  

3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………….……………, 

tel.: …………………, e-mail: ………………….  

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………., tel. 

………………………….., e-mail:…………………………………… 

   

 

§ 5  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w  w § 4 pkt 2- w wysokości 1% 

wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - 5%  wartości brutto umowy,  

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto z tym, że odstąpienie od umowy będzie poprzedzone 

wezwaniem do należytego wykonania umowy. 

2.O nałożonych karach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych 

wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur. 

4. Kary umowne nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona 

Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

 

 

§ 6 

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych 

w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

 

§ 7 

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Formularz oferty  Wykonawcy. 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


