
Postępowanie znak: ZZP-104/18                            OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

UMOWA NR ..../ ZZP -..../2018 

 

W dniu ................2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Ministrem Zdrowia , reprezentowanym przez mgr inż. Zdzisława Chmielewskiego –

Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w 02-326 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 155,  

zwanym w dalszej części Umowy ,,Kupuj ącym”  

 

a 

 

................................................................................ S.A./Sp. z o.o., z siedzibą 

w........................................ zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla.............. 

w....................,....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS.........................................,  

wpisanym do rejestru CEIDG prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki 

........................................., 

NIP 000-00-00-000, REGON.............................., reprezentowanym przez: 

1/........................................................... –...................................... 

2/................................................ -................................................. 

zwanym w dalszej części Umowy ,,Sprzedającym”  

 

 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZZP-104/18 z dnia ……….2018 r., na 

podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

     

zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 



2 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, instalacja, montaż, konfiguracja i uruchomienie 
systemu audiowizualnego AV oraz szkolenie pracowników z obsługi przedmiotu 
zamówienia w sali szkoleniowo - konferencyjnej Kupującego, znajdującej się na           
I piętrze w siedzibie Kupującego.  

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy określa specyfikacja techniczna 
oferowanego systemu audiowizualnego, o której mowa w rozdz. V SIWZ oraz w 
Ofercie - wymagane parametry i warunki graniczne przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, posiada gwarancję producenta i jest wolny 
od wszelkich wad prawnych i nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich. 

4. Umowa obejmuje dalsze wsparcie, serwisowanie lub konserwację sprzedanego i 
wdrożonego systemu audiowizualnego przez Sprzedającego. 

5. Sprzedający zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
obowiązującymi przepisami oraz normami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie 
ochronę interesów Kupującego i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

 

§ 2. 
Warunki umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie przygotowany przez Sprzedającego do odbioru i 
użytkowania przez Kupującego oraz zostanie przeprowadzenie szkolenia 
pracowników Kupującego w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy. 

2. Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Kupującemu gotowość do odbioru przedmiotu 
Umowy. 

3. Kupujący zastrzega sobie 10-dniowy termin kalendarzowy na dokonanie odbioru 
przedmiotu Umowy, licząc od dnia zgłoszenia go do odbioru przez Sprzedającego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony system audiowizualny 
dotknięty jest brakami ilościowymi, nie odpowiada specyfikacji technicznej, o której 
mowa w § 1 ust. 2 lub posiada wady jakościowe, Sprzedający zobowiązany będzie 
usunąć nieprawidłowości w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia ww. 
okoliczności. 

5. W przypadku gdy Sprzedający nie wykona w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
obowiązków tam wskazanych, Kupującemu przysługuje prawo wyznaczenia 
Sprzedającemu dodatkowego terminu. W przypadku nie usunięcia przez 
Sprzedającego nieprawidłowości w dodatkowym, wyznaczonym przez Kupującego 
terminie, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku 
Sprzedający zobowiązany jest przywrócić do stanu poprzedniego i na własny koszt 
salę szkoleniowo - konferencyjną, w której dokonano instalacji systemu 
audiowizualnego. 
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6. Za datę realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony 
Umowy protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.  

7. Sprzedający oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie 
Umowy są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza 
swoją zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy, wyznacza się: 
a) ze strony Sprzedającego: 

osoby:……………………………tel. kont.…………………… 
b) ze strony Kupującego: 

osoby:……………………………tel. kont.…………………… 

 
§ 3. 

Warunki płatno ści 
1. Wartość przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy wynosi 

…………………………….. złotych brutto (słownie: ……………………………...).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i obciążenia 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
3. Za przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej jednej faktury VAT i oryginału protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego 
dyspozycji zapłaty. 

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, 
koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

6. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych 
Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na 
piśmie ani ustanawiać na nich zastawów bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 4. 

Warunki gwarancji i serwisu naprawczego 
1. Sprzedający oświadcza, że udziela … miesięcznej gwarancji na przedmiot 

zamówienia, w tym udziela …  miesięcznej i/lub … godzin pracy gwarancji na lampę 
projektora. 

2. Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu: karty gwarancyjne, instrukcje 
obsługi systemu w języku polskim oraz wszelkie dokumenty dotyczące zasad 
konserwacji i bezpiecznego użytkowania systemu audiowizualnego, najpóźniej w dniu 
odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru. 

3. Termin gwarancji na wykonane prace adaptacyjne i instalacyjne systemu 
audiowizualnego w pomieszczeniu Kupującego wynosi …. miesiące. W okresie 
gwarancji prowadzony będzie nieodpłatny serwis zamontowanego systemu 
audiowizualnego. 
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4. Bieg okresu gwarancji, o których mowach w ust. 1 i 3 - rozpoczyna się od dnia 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Sprzedający zapewnia możliwość zgłaszania usterek w okresie gwarancyjnym za 
pomocą telefonu/faksu, e-mail oraz/lub zintegrowanej platformy internetowej. 
Sprzedający zostanie powiadomiony o awarii telefonicznie pod nr …………, a 
zgłoszenie to zostanie potwierdzone pisemnie faksem na nr …………. lub mailem na 
adres …………….  

6. Sprzedający zobowiązuje się, że czas wykonania naprawy będzie wynosił 2 dni 
robocze, a w przypadku konieczności dokonania importu wadliwej części - 14 dni 
roboczych. 

7. W przypadku, gdy naprawa systemu audiowizualnego będzie trwać dłużej niż 14 dni 
kalendarzowych lub gdy dany element systemu audiowizualnego będzie naprawiany 
co najmniej 3 razy, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany danego elementu 
systemu audiowizualnego na nowy o takich samych lub lepszych parametrach. 

8. Sprzedający zapewnienia w okresie trwania gwarancji wsparcie techniczne dla 
użytkownika w zakresie rozwiązywania problemów technicznych i funkcjonalnych 
powstałych podczas użytkowania systemu audiowizualnego. 

9. Sprzedający oświadcza, że udziela … miesięcy bezpłatnego serwisu pogwarancyjnego 
na przedmiot Umowy. Czas trwania serwisu pogwarancyjnego liczony jest od 
następnego dnia, w którym upływa termin gwarancji. 

10. Pod pojęciem bezpłatny serwis pogwarancyjny rozumie się wykonywanie bezpłatnie 
wszelkich napraw przedmiotu umowy z wyłączeniem powstałych kosztów części 
zamiennych. 

 
§ 5. 

Kary umowne 
1. Kupujący naliczy Sprzedającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

3. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Kupującego płatności, w terminach 
określonych w § 3, Sprzedającemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od 
kwoty niezapłaconej wartości faktury. 

 
§ 6. 

Warunki ko ńcowe 
1. W przypadkach nieuregulowanych odrębnie w powyższych postanowieniach Umowy, 

Kupujący może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 
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nieprzestrzegania przez Sprzedającego któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy 
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu ww. okoliczności.  

2. Poza wypadkami opisanymi w ust. 1, Kupujący może również od Umowy odstąpić w 
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia.  

3. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmian treści istotnych postanowień 
Umowy w następujących przypadkach i zakresie: 
3.1.zmiana ceny na skutek zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany 

dokonanej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy wynikającej ze 
zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; 

3.2.zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu 
świadczącego przedmiotową dostawę) związana z wewnętrzną reorganizacją w 
ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia 
podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 

3.3.zmiany wynikające z braku ścisłości pomiędzy zapisami Umowy a treścią Oferty 
i/lub SIWZ; 

3.4.zmiany związane ze zmianą organizacji Zamawiającego, w tym organizacji pracy 
spowodowanej nowymi regulaminami, zarządzeniami a ponadto zmiany związane 
z wpływem innych projektów i zamówień na realizację przedmiotowego 
zamówienia, etc.; 

3.5.zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację świadczenia - jako „siłę 
wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, 
niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy - gdy okoliczności 
"siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych 
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona Umowy jest 
upoważniona do odstąpienia od Umowy; 

3.6.zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mające wpływ na przedmiot i 
warunki realizowanej Umowy w zakresie dostosowującym do zmian przepisów 
prawa oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca brakiem możliwości realizacji przedmiotu Umowy; 

3.7.powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących 
rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy; 

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Kupującego lub 
Sprzedającego, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy naruszająca art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Kupujący nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego, wyrażonej na piśmie, co Sprzedający 
niniejszym akceptuje. 
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8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)  

9. Strony Umowy dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć 
polubownie. W przypadku, gdy Strony Umowy nie dojdą do porozumienia, spory 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.  

10. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: załącznik nr 1 - obejmujący SIWZ wraz 
ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 - obejmujący 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, w tym specyfikację techniczną oraz 
Załącznik nr 3 - obejmujący wzór protokołu odbioru. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron Umowy.  
 

 
                 KUPUJĄCY                                                                   SPRZEDAJACY 

 

 

.....................................................                                 ..................................................... 
       /podpis, pieczątka imienna i firmowa/             /podpis, pieczątka imienna i firmowa/                                                     

 

 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1, obejmujący SIWZ wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,  
- Załącznik nr 2, obejmujący Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, w tym specyfikację 
techniczną, 
- Załącznik nr 3, obejmujący wzór protokołu odbioru. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr....../ZZP -……/18 
  

PROTOKÓŁ ODBIORU 

/potwierdzenie przyjęcia dostawy/ 

 

Zamawiający:  

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

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy w dniu.............. dostawy nr ............ 

  

Lp. 
Komponenty systemu 

audiowizualnego Ilość sztuk Okres gwarancji 

1    

2    

3    

4    

….    

    

Załączone dokumenty: 

- Kopia faktury, 

- Karty gwarancyjne producenta urządzeń audiowizualnych w języku polskim, 

- Instrukcje obsługi urządzeń audiowizualnych w języku polskim, 

- Inne dokumenty dotyczące zasad konserwacji i bezpiecznego użytkowania systemu 

audiowizualnego w języku polskim, 

- ……….  

           

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 

.....................................................                                 ..................................................... 
       /podpis, pieczątka imienna i firmowa/             /podpis, pieczątka imienna i firmowa/  


