
 
Załącznik do Zaproszenia 

 

UMOWA NR ………/2019 
 

zawarta w dniu ………………...... w Wólce pomiędzy:  

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. Izabela Dorota Anasiewicz-

Kostrzewa, Maria Kokoszka, NIP: 8621462215, REGON: 431166043, reprezentowaną przez  

Izabelę Dorotę Anasiewicz-Kostrzewa – Wspólnika spółki 

Marię Kokoszka – Wspólnika spółki,  

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
 

a 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 

 

wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

(Warszawa, 19 lipca 2017 r.)  dział 6.5.1 Rozeznanie rynku 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa komputera przenośnego i drukarki zgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Termin dostawy 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie 

nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym  

i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad 

prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. 

4. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego 

używania sprzętu i oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter 

zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej 

ich ważności. 

5. Sprzęt należy dostarczyć na adres:  ul. Jana Pawła II 5; 23-300 Janów Lubelski. 

6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego 

wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy. 

7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 

8:00 do 16:00.  

8. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 

ust. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, 

aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
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katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 

lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach.  

9. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

10. W każdym przypadku użycia w Zapytaniu lub załącznikach oznakowania określonego  

w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.), Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że 

dostawy spełniają wymagania równorzędne. 

11. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać 

określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane 

przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną 

producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

12. Użycie w Zapytaniu lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę 

jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe,  

w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma 

ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania  

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, 

oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

13. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację  

CE oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. 

14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

15. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dostarczony w związku z realizacją niniejszej umowy sprzęt i wyposażenie spełniają wszelkie 

wymogi techniczne oraz posiadają oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

wymaganiami Zamawiającego.  

2) dostarczony sprzęt i wyposażenie są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz odpowiadają 

zaoferowanym przez Wykonawcę parametrom, 

3) dostarczane w ramach niniejszej umowy oprogramowanie posiada oryginalne licencje 

wystawione przez producentów oprogramowania, uwzględniające specyfikę realizowanego 

projektu. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania 

umowy. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem 

zdawczo-odbiorczym. 
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4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

5. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) ………….. e-mail: ……………….@................; , tel. ……………………….. 

6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 

1) ......................, e-mail: …………………………….tel. …………………………….. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie wymaga formy aneksu i może być dokonana przez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

.......................... zł brutto (słownie złotych: .......................... złotych 00/100 ) łącznie z podatkiem 

VAT, w tym 

1) Komputer przenośny ……………………….zł brutto 

2) Drukarka ………………………….zł brutto 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Faktura będzie wystawiona po całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz sporządzeniu  

i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 2 ust. 3  

i 4. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony osprzęt na czas określony w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  

w § 2 ust. 3 i 4. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich naprawy na własny koszt lub bezpłatnej ich wymiany na nowe, wolne od wad,  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną, 

faksem lub pisemnie. 

4. Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć nowy sprzęt, wolny od wad, do siedziby 

Zamawiającego, na własny koszt. 

 

§ 5 

1. O stwierdzonych wadach jakościowych w dostarczonych stacjach roboczych Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

jej otrzymania. 

§ 6 

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia, tj. za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

umowy, 

3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu 

gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy. 

mailto:balys@multimed.info.pl
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3. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 

żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 

zgody Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki 

podatku VAT; 

2) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji, a następnie w umowie, przestały 

być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez 

producenta za przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim 

przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych 

warunków udzielenia zamówienia zawartych w zapytaniu ofertowym. W/w zamianę przedmiotu 

umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego 

uzasadnienia i propozycji zamiany. 

3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

4) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 

6) dopuszcza się zmianę warunków płatności w uzasadnionych przypadkach; 

7) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 

wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  

Zamawiającego. 

 

§ 8 

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2013-2020. 

 

§ 11 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest szczegółowy opis przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do 

umowy), zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu 

stron pod rygorem nieważności. 

3. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 


