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Załącznik nr  4 do SIWZ – projekt umowy 
 

UMOWA NR EP/221/… /2017 

na zakup licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP na potrzeby wyposażenia 

serwerowni w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie 
znak: EP/220/48/2017 

 

zawarta w dniu ………………. roku w Szczecinie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
Dyrektor  - Małgorzata Usielska  

a 

.......................................................................................................................................................... 
z siedzibą  

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

NIP .................................., REGON ………………………. 

zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
…………………...  - .................................... 

 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  

o następującej treści: 
 

§ 1 

DEFINICJE 
 

1. W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej 

definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji niniejszej umowy; 

2) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej 

i związane z jej wykonaniem; 

3) Miejsce Lokalizacji – miejsce dostawy licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP, do 

którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć zgodnie z niniejszą umową, tj. siedziba 

Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie; 

4) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121). 

2.  Ilekroć w niniejszej umowie termin podawany jest w dniach, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść 

na rzecz Zamawiającego własność licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP, a 

Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. 

Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, według 

najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 
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4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP 

określony w załączniku nr 1  do niniejszej umowy wraz z pełną dokumentacją dotyczącą gwarancji licencji 

Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP.  

6. Wszystkie wymienione w ust. 5 powyżej dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu w języku 

polskim.  

7. Prawa własności do licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP przejdą na Zamawiającego 

z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy bez żadnych uwag.   

 

§ 3 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy, w terminie … dni* (*zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przetargowej, stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy)  licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego z 1 - dniowym wyprzedzeniem o terminie 

dostawy przedmiotu zamówienia, tel. ………………………., mail ……………………………………… 

3. Termin przewidziany na dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz termin na 

uzupełnienie braków, wliczają się do czasu przewidzianego na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, 

o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego 

w momencie podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru.  

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej Umowy łączną cenę:  

……………………………………………zł brutto  

(słownie:……………………………………………………………),  

w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne w zakresie 

czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych. 

3. Podstawę do wystawienia faktury, stanowić będzie Protokół Odbioru w Miejscu Lokalizacji, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 ppkt 3), podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 6 

ust. 1, bez żadnych uwag. 

4. Wykonawca może wystawiać faktury za część dostarczonego i odebranego przez Zamawiającego 

przedmiotu, jeżeli realizuje dostawę częściami jedynie w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku zapłata za realizację 

części przedmiotu niniejszej umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych brutto 

określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego 

i odebranego Sprzętu i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej brutto.  

5. Wykonawca wystawiać będzie faktury z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego, z wyszczególnieniem 

w treści faktury nazwy Sprzętu, którego dotyczy, zgodnie z treścią załączniku nr 2  do niniejszej umowy 

i jego ceny jednostkowej.  

6. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………….… potwierdzony na fakturze, w terminie do …………… dni* (*zgodnie 

z terminem wskazanym w ofercie przetargowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy) od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.   

7. Za dzień otrzymania faktury, o którym mowa w ust. 6, przyjmuje się datę jej dostarczenia wraz 

z Protokołem Odbioru do Kancelarii SPWSZ  przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie.  
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8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności wynikającej z ilości i wartości licencji Windows Remote 

Desktop Services CAL 2016 OLP odebranego przez Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi 

brutto wynikającymi z niniejszej umowy. Jeżeli kwota naliczona na fakturze wystawionej przez 

Wykonawcę przewyższy ww. należność, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny wynikającej z ilości i 

wartości licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2016 OLP odebranego przez Zamawiającego, a 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.  

 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej części, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej: 

1) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający 

odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa 

na Wykonawcy, a w szczególności okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, bez 

względu na wartość niezrealizowanej części niniejszej umowy;  

2) 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu Umowy, w stosunku do terminu jej wykonania określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający 

wystawi notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu 

którejkolwiek z faktur za realizację przedmiotu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub 

zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 

7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, 

przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca 

nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, 

niewymienione w ust. 1 powyżej. 

 

§ 6 
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy (m.in. do odbioru Sprzętu i podpisywania 

protokołów) uprawnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Pan …………………………………………  – przedstawiciel Sekcji Informatyki SPWSZ, tel.: 

……………………………., e-mail: ..........................................................., 

2) ze strony Wykonawcy:  

     Pan/Pani , tel.: …………………….…, faks: …………………………, e-mail: ………………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy przez co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy i dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej 

części z ważnych powodów, w terminie do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez 

Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy: 

1) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie 

przekroczony; 
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2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne licencji Windows Remote Desktop Services CAL 2016 

OLP, a Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

3) Wykonawca powierzył wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres 

podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji 

niniejszej umowy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu niniejszej umowy, mimo wezwania go do 

tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

5) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z u niniejszą umową lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji niniejszej umowy mimo 

wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu.  

2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części wymaga złożenia oświadczenia w formie 

pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 

umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji niniejszej umowy. 

Korespondencję odebraną lub nieodebraną a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 

powyżej, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za część przedmiotu niniejszej umowy 

zrealizowaną zgodnie z niniejszą umową do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

odstąpieniu od niniejszej umowy, a Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez 

zmianę: 

1) terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu 

w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może 

trwać dłużej niż 30 dni; 

2) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w 

formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2165 ze zm.). 

4. Nie stanowią zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zmiany: 

 a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej umowy, w szczególności  

zmiana numeru rachunku bankowego; 

 b) danych teleadresowych;  

 c) danych rejestrowych; 

  d) osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie; 

 będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 

 

§ 9 

PODWYKONAWCY 

 
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcom wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. 
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2. Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu, w wyniku którego zawarto 

niniejszą Umowę, wykonają następujący zakres zamówienia (jeżeli dotyczy - podać nazwę podwykonawcy 

i adresem oraz zakres zamówienia): …….........................................................................................  

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

4. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się na zasoby tego podwykonawcy, 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą 

umowę. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 4 powyżej, przed 

planowanym rozpoczęciem wykonania zakresu zamówienia wskazanego w ust. 2  powyżej w odniesieniu 

do zmienianego podwykonawcy. Wprowadzenie zmiany wymaga uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązane są do 

wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy, pod 

rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, 

a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu 

drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, strony poddadzą spór 

pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi 

powszechnemu. 

5. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić 

Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

niniejszym zgodę. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały 

okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu. 

8. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część niniejszej umowy.  

10. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 
           Wykonawca                                   Zamawiający 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (…) 
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy i asortymentowo-cenowy  (…)  
 
 


