
U M O W A  (wzór) 

zawarta w dniu  ……………………………………..   w  Krakowie pomiędzy: 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, zarejestrowanym 

pod numerem KRS 0000037192, NIP 678-27-26-055 reprezentowanym przez: 

Jolantę Zatorska  – Dyrektora , zwanym dalej “Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………..  z siedzibą przy ulicy ……………………………………..  zarejestrowanym pod 

numerem KRS ………………………………………………. NIP ……………………………………………………. 

Reprezentowanym  przez:  

……………………………………………………………………………………………………..…………………………,   zwana dalej “Wykonawcą” 

 

W  rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu  –zawiera się  umowę , której przedmiotem jest dostawa 

fabrycznie nowego  serwera wraz z oprogramowaniem  w ilości ………………………. sztuk   wraz ze zobowiązaniami 

gwarancyjnymi oraz naprawczymi Wykonawcy wobec Zamawiającego  

 

§ 1.  

1.Wykonawca  zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie   dostarczyć i zainstalować fabrycznie nowy 

przedmiot zamówienia (wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 2 do umowy) 

zgodnie ofertą.  

1a. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona odpowiednich migracji oprogramowania i danych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Dostawa przedmiotu zamówienia , o którym mowa w ust. 1, będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych od zawarcia niniejszej umowy, do siedziby  Zamawiającego w Krakowie, przy ulicy Rzeźniczej 11 do 

pomieszczeń serwerowni na 2-gim piętrze 

3.Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

4. W ramach dostawy oprogramowania wykonawca dokona migracji aktualnie posiadanego przez zamawiającego 

systemu Active Directory (DNS, DHCP, DC, PDC, SMB, VMH, EXCH, CAS, MBX, SQL, WSUS, WSS) do najnowszej wersji 

(2016) oraz migracji aktualnie posiadanego przez zamawiającego systemu Microsoft Exchange do najnowszej wersji 

(2016) 

5. Na czas migracji wszystkich usług Wykonawca zapewni środowisko zapasowe (sprzęt i oprogramowanie), które 

zapewni Zamawiającemu brak przerw w ciągłości pracy usług Active Directory wymienionych powyżej. Środowisko 

zapasowe pozostanie u Zamawiającego 10 dni od daty zakończenia migracji potwierdzonej protokołem. 

6.Termin migracji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego poza godzinami pracy Zamawiającego w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu zamówienia, a sama migracja ma się odbyć w terminie 10 dni 

kalendarzowych od momentu jej rozpoczęcia  

 

§ 2. 

1.Całkowite wynagrodzenie wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia,  o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:  

netto: …………………………. brutto: ………………………………  zł/słownie: …………………………………………………………. 

…./100 , zgodnie z ofertą  Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2.Zamawiający  zobowiązuje się dokonać zapłaty  za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT    w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania , w formie przelewu na konto Wykonawcy. 

 

§ 3. 

1.Strony uzgadniają ,że w przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 6 niniejszej umowy 

wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki. 

2.W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności                        

w przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto 

3.W przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2 ust. 2, Dostawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za  każdy dzień zwłoki.  

 

§ 4. 

Zasady reklamacji i gwarancji : 

1.Wykonawca  odpowiada za stan jakościowy dostarczonego przedmiotu zamówienia.  

2.Wszelkie reklamacje będą zgłaszane  na bieżąco najpóźniej w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady,  

uszkodzenia, usterki lub innej dysfunkcjonalności przedmiotu zamówienia   o którym mowa  w  § 1, pkt 1.  



Reklamacje będą zgłaszane e-mailem lub faksem lub wiadomością tekstową na numer telefonu: 

……………………………………………………………………………….…../adres 

email………………………………….………………………………………………………… 

3.W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia  lub podzespołu  na inny wymaga się urządzenia lub 

podzespołu urządzenia o parametrach nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

4.Pozostałe warunki gwarancji stanowią pkt. 15 opisu przedmiotu zamówienia  

5. Nieuregulowane w niniejszej umowie ani załącznikach do niej warunki gwarancji przedmiotu zamówienia będę 

realizowane w oparciu o warunki gwarancji oferowane przez producenta przedmiotów zamówienia . 

 

§ 5. 

Zmian  umowy dokonuje się formie pisemnej pod rygorem nieważności , zmiana postanowień zawartej umowy  może  

nastąpić  jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany takich  jak : zmiana wysokości stawki 

podatku VAT oraz idąca za tą zmiana wysokości wartości brutto , powstanie   nadzwyczajnych okoliczności ( nie 

będących siłą wyższą) grożące  rażąca stratą ,których strony nie  przewidziały przy zawarciu umowy. 

 

§ 6. 

Niniejsza umowa  obowiązuje  od dnia zawarcia  do czasu zrealizowania  dostawy przedmiotu zamówienia   oraz 

wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych i naprawczych Wykonawcy  w odniesieniu do przedmiotu zamówienia 

 

§ 7. 

W sprawach   nieuregulowanych   niniejszą    Umową   stosuje   się   przepisy   Kodeksu   Cywilnego  i  Prawa    

Zamówień    Publicznych. 

 

§ 8. 

Właściwym   do   rozpoznania     sporów    wynikłych     na    tle    realizacji    niniejszej   Umowy     jest   Sąd    

Powszechny   w   Krakowie. 

 

 § 9. 

Umowę    sporządzono   w   dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,    po jednym    egzemplarzu   dla    każdej    ze     

Stron    Umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


