Nr sprawy: 23/OCHA/DCZP/2016
UMOWA Nr …../DCZP/2016- wzór
dostawę licencji ochrony antywirusowej dla stacji roboczych „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego” sp. z o.o.
zawarta we Wrocławiu w dniu ………..2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. CKorzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348483 , NIP: 8951965126,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Elżbietę Mickiewicz - Dytko
zwanym w treści Umowy „Zamawiającym",
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………..
zwaną w treści Umowy „Usługodawcą"
zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”.
w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytana ofertowego o cenę, do którego nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 EURO (art.4 pkt. 8
ustawy Pzp), zwanej w dalszej treści Umowy „ustawą Pzp”,
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§1
Na mocy niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu licencji
na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ………………..…………………………………. wraz z
kodami aktualizującymi w ilości 135 szt.
Zamawiający wykupuje licencję programu antywirusowego na okres 24 miesięcy. Licencja będzie
wystawiona na Zamawiającego.
Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia kodów aktywacyjnych w ciągu 24 godzin po
podpisaniu umowy. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
Usługodawca zapewni prawidłowe działanie oraz funkcjonowanie oprogramowania
antywirusowego.
Usługodawca gwarantuje pomoc przy usunięciu wynikłych awarii związanych z prawidłowym
działaniem programu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
Usługodawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielania licencji na oprogramowanie, o
którym mowa w ust. 1.
Usługodawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta oferowanego oprogramowania.
Usługodawca udziela Zamawiającemu dwuletniej rękojmi na dostarczone oprogramowanie, w
ramach której ponosi odpowiedzialność za wady oraz usterki fizyczne i prawne zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.
Niezależnie od rękojmi, Usługodawca udziela gwarancji na oprogramowanie na okres trwania
subskrypcji oraz zapewnia wsparcie techniczne na ten czas w języku polskim drogą telefoniczną i
pocztą elektroniczną. (tel ………………………….. mail ………………………).
W przypadku, gdy Usługodawca nie jest producentem oprogramowania, a warunki gwarancji
producenta przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżone w umowie, wówczas gwarancja
zostanie udzielona na ten dłuższy okres. Jeżeli Usługodawca nie jest producentem

oprogramowania jest zobowiązany dołączyć kartę gwarancyjną od producenta lub jego
oświadczenie, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez
usługodawcę przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego tytułu.
11. Okres rękojmi i gwarancji zaczyna swój bieg od dnia sporządzenia protokołu odbioru.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie
całkowitej ………..……………………….zł brutto, słownie: ………………………………. brutto,
2. Cena brutto zawiera wszystkie koszty, które ponosi Usługodawca.
§3
1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Usługodawcy
2. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę,
według zasad określonych w § 2 ust. 1.
3. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr identyfikacji
podatkowej NIP 8951965126.
§4
Żadna ze stron niniejszej Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony w
zakresie, w jakim wykonanie niniejszej Umowy (z wyjątkiem uiszczania Opłaty) jest uniemożliwione
przez zdarzenie zwane siłą wyższą. Siła wyższa zdefiniowana jest w niniejszej Umowie jako zdarzenie,
lub seria zdarzeń, znajdujące się poza kontrolą strony, której dotyczy, istotnie i negatywnie
wpływające na wykonanie przez tę stronę jej obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jakiego
strona, której to zdarzenie dotyczy, nie mogła przewidzieć, któremu nie mogła zapobiec, którego nie
mogła uniknąć, ani którego nie mogła ograniczyć w całości lub w części, działając z należytą
starannością.
§5
Umowa została zawarta na czas określony na okres 24 miesięcy od dnia podpisania.
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§6
Usługodawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki:
1) za opóźnienie w realizowaniu dostawy;
2) przystąpieniu do pomocy przy usuwaniu awarii, o których mowa w § 1 ust. 4.
Usługodawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeżone na tę okoliczność kary
umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konsekwencji w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z tym że Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Umowa może być wypowiedziana bez konsekwencji przez każdą ze Stron bez podania przyczyny,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia wynagrodzenie
Usługodawcy ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

§7
1. Usługodawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, w ramach realizacji
niniejszej umowy, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie
przepisów o znakach towarowych, wzorach użytkowych, prawach autorskich i prawach
pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji.
2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność, gdy na skutek wykonania umowy dojdzie do
naruszenia praw osób trzecich, w tym za roszczenia osób trzecich.
3. Usługodawca zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do
Zamawiającego przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw poprzez korzystanie z przez
Zamawiającego z oprogramowania, Usługodawca przejmie na siebie w całości obowiązek ich
zaspokojenia oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
Obowiązki Usługodawcy, określone niniejszym ustępem, obejmują w szczególności zaspokojenie
przez niego roszczenia głównego, należności ubocznych, wszelkich kosztów sądowych,
administracyjnych, kosztów ekspertyz i opinii.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postarają się rozstrzygnąć go
polubownie.
3. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
5. Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie
bez jego zgody, wyrażonej pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Przez przeniesienie
wierzytelności Strony rozumieją w szczególności cesję wierzytelności, poręczenie, factoring, jak
również pełnomocnictwa do występowania w imieniu Usługodawcy i odbioru w jego imieniu
wynagrodzenia, a także inne umowy, czynności których skutkiem jest uprawnienie osoby trzeciej
do wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
6. Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, jeden egzemplarz dla
Usługodawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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