- PROJEKT -

Umowa nr …………………
zawarta w dniu ………………2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy:
LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
NIP: 107-000-10-57
zwanym w treści umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez:
Piotra Bromber – p.o. Dyrektora Oddziału
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………., REGON ………………………..
zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:
………………………………………
§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 30 zestawów komputerowych składających się
z jednostki centralnej i monitora, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2017.
2. Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego do spełnienia których
Wykonawca zobowiązał się w swojej ofercie, załączonym opisem przedmiotu
zamówienia, sporządzonym na podstawie oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji technicznej zawierającej szczegółową
charakterystykę dostarczonego sprzętu.
4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, tj. Lubuski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B.
5. Przedmiot umowy dostarczony zostanie w terminie: …… dni od dnia zawarcia umowy,
tj. do ……………… roku. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 3 dni wcześniej
o planowanej dostawie.
6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim
informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy
oraz po jej zakończeniu, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie
wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich
władz.
7. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni pracy
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
8. Wszelkie czynności związane z realizacją umowy, w tym w szczególności zgłoszenia
i dostawy, będą następować w dni robocze o których mowa w ust. 7, w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. 8:00 – 16:00.

§2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu zrealizowania niniejszej umowy wynosi:
brutto: ……………… zł, netto: …………….. zł,
słownie brutto: ………………………………………………………………………..
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą dokonania płatności będzie protokół odbioru,
sporządzony przez Wykonawcę.
3. Wykonawca dostarczy oryginał faktury do siedziby Zamawiającego w Zielonej Górze
przy ul. Podgórnej 9B.
4. Faktura winna być wystawiona na Nabywcę: Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057 oraz Odbiorcę i Płatnika: Lubuski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona
Góra.
5. W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
w szczególności transport, opakowanie, ewentualne delegacje, rozładunek, wniesienie na
miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także opłaty i daniny publiczne wynikające
z obowiązującego prawa.
6. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§3 GWARANCJE ORAZ WSPARCIE SERWISOWE
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz wsparcia serwisowego na
dostarczony sprzęt na okres: …… miesięcy od daty podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru (min. 36 miesięcy).
2. Gwarancja oraz wsparcie serwisowe obejmuje sprzęt wraz z wbudowanym
oprogramowaniem.
3. Sprzęt zostanie naprawiony najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu
w którym dokonano zgłoszenia awarii.
4. W wypadku gdy naprawa nie może być przeprowadzona w następnym dniu roboczym
Wykonawca nieodpłatnie dostarczy zestaw zastępczy o parametrach minimum takich
samych jak zestaw uszkodzony.
5. Zestaw zastępczy dostarczony może być na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia
zgłoszenia awarii.
6. W przypadku nie dokonania naprawy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia awarii,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowy sprzęt, odpowiadający,
co najmniej parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy.
7. W przypadku awarii dysku twardego komputera, Zamawiający zastrzega sobie, aby
diagnostyka awarii została przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie
Zamawiającego, przy udziale pracowników Zamawiającego.
8. Świadczenie usługi gwarancyjnej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9 B, w przypadku konieczności naprawy sprzętu
w serwisie, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
9. Jeżeli usunięcie awarii sprzętu wymaga wymiany dysku twardego, Zamawiający
wymaga pozostawienia uszkodzonego nośnika u Zamawiającego.
10. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta. Firma serwisująca musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
11. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń telefonicznych po numer tel.: …………… lub
e-mail: …………………...
12. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca, w tym
również koszty transportu.
1.

13. Okres gwarancji ulega każdorazowo wydłużeniu o czas naprawy, w przypadku wymiany
sprzętu na nowy okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu przekazania.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich
i patentów.
§4 KARY UMOWNE
1. Obciążające Wykonawcę:
a) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §1 ust. 5 umowy
z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczona zostanie kara za
każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 2 ust 1 umowy,
b) w przypadku przekroczenia terminów o których mowa w §3 ust.3,4,5 Wykonawcy
zostanie naliczona kara za każdy dzień opóźnienia w wysokości 50 zł brutto, za każdy
naprawiany zestaw,
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w §2 ust.1 umowy,
d) w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, innych niż
wymienione w lit. a), b), c), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
naliczy karę w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1
umowy
e) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji stanowiącej
tajemnicę Zamawiającego, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wys. 20% całkowitego wynagrodzenia umowy brutto, o którym
mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2. Obciążające Zamawiającego:
a) w przypadku przekroczenia terminu płatności podanego w §2 niniejszej umowy,
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres od dnia
wymagalności do dnia zapłaty,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w §2 ust.1 umowy.
3. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
4. W razie powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Odstąpienie od umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia i Strony, która odstąpiła, nie
powoduje utraty przez umowę mocy w zakresie postanowień dotyczących
odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych umową kar
umownych, które stały się należne do dnia odstąpienia od umowy bądź, które zostały
zastrzeżone na wypadek odstąpienia od umowy.
§5SPORY
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach
wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do sądu
powszechnego właściwego dla siedziby LOW NFZ w Zielonej Górze.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają
każdorazowo formy pisemnej z zastrzeżeniem ust.4.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest szczegółowy opis przedmiotu umowy
sporządzony na podstawie złożonej oferty.
3. Osobami reprezentującymi obie strony do przestrzegania realizacji postanowień umowy
są ( tel., e-mail):
a) Ze strony Zamawiającego:
o Jacek Rawski, kom. 603 771 435, tel. 68 32 87 788, j.rawski@nfzzielonagora.pl,
o Krzysztof Kozłowski, tel. 68 32 87 688, k.kozlowski@nfz-zielonagora.pl
b) Ze strony Wykonawcy:
o ………………., tel. ……………., e-mail: …………………….
przy czym odbioru sprzętu dokona Zespół przyjmujący.
4. W okresie trwania umowy strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania o:
 ogłoszeniu upadłości firmy,
 wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy firma,
 zawieszeniu działalności,
 zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 zmianie osób reprezentujących strony,
w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 zestawów komputerowych, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Jednostka centralna
Producent: ………….
Nazwa: …………….
Model: ……………
Monitor
Producent: ………………..
Nazwa: ………………………………..
Model: …………………………..
Parametry jednostki centralnej
Lp.
1.

Nazwa komponentu
Procesor

2.

Pamięć masowa (dysk
SSD)

Producent: ………………………………………………………..

Pamięć operacyjna
(RAM)

Producent: ………………………………………………………..

Producent, model
Producent: ………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

3.

Model: ……………………………………………………………

Pojemność: ……………………………………………………….
Model: ……………………………………………………………

4.

Obudowa

Producent: ………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

5.

Płyta główna

Producent: ………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

6.

Zasilacz

Producent: ………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

7.

Klawiatura

Producent: ………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

8.

Mysz optyczna

Producent: ………………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

9.

System operacyjny

Nazwa:……………………………………………………………

