
 

 

  
Załącznik nr 3 do Zapytania 

(Wzór Umowy) 
UMOWA 

 
zawarta w dniu …………… 2019 roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z 
siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
………………………………………… 
 
a 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................  
................................................................ NIP: ........................................REGON  
Zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
..............................................................  -  .......................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego 
Strony zawarły umowę o następującej treści:  
 

§ 1. 
Przedmiot umowy   

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem ośmiu urządzeń do pomiaru etCO2 

określonego szczegółowo w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, oraz w Zapytaniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2. 

Wynagrodzenie 
Całkowitą wartość przedmiotu umowy wyniesie: 

wartość brutto umowy    ............................. zł  (słownie złotych: ......................................................................), 

w tym: 

wartość netto –                .......................... zł 

podatek VAT  - ... %        .......................... zł. 

 

§ 3. 
Sposób płatności 

1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 

podpisania przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczego. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 

 

§ 4. 
Warunki dostawy 

1. Sprzęt zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 28.03.2019 r. 

2. Strony umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy dostawy sprzętu po sprawdzeniu, że dostarczony 

przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w umowie. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie podstawą do wystawienia faktury. 
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§ 5. 
Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną 

instrukcją w języku polskim. 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt wolny od wad, o parametrach zgodnych z wymaganiami zawartymi w  

załączniku nr 2 do umowy. 

 

§ 6. 
Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy ........... miesięcznej gwarancji. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji 

urządzenia nie później niż w ciągu 36 godzin od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku, gdy termin 

naprawy przypada w dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi 

Wykonawcy wykonanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a 

jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę i naprawa 

będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u 

Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki. 

4. W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w ust. 3, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przed upływem tych terminów zamiennie na 

czas naprawy takie samo urządzenie i zapewnić jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia 

zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki. 

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 

6. W przypadku 3-krotnej naprawy sprzętu w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać 

wymiany sprzętu na nowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy takiego żądania. Jeśli 

Wykonawca nie wykona tego obowiązku, Zamawiający ma prawo kupić nowy sprzęt na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

7. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju urządzeń z powodu awarii nie spowodowanej z winy 

Zamawiającego, liczony od zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem 

odbiorczym podpisanym przez obie Strony. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z 

winy Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 

0,5% wartości brutto zamówienia, wskazanej w § 2, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy 

ponad termin określony w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany  reklamowanego 

urządzenia w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, wskazanej w § 2, za każdy dzień zwłoki ponad 

termin określony w § 6 ust. 6. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy 

gwarancyjnej, o której mowa w § 6 ust. 3, lub dostarczeniu urządzenia zamiennego, o którym mowa w § 6 

ust. 4, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, wskazanej w § 2, za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

zamówienia w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody. 

 
§ 8. 

Rozwiązanie umowy 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę warunków niniejszej umowy, 
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§ 9. 
Postanowienia końcowe 

1. Za prawidłową realizację umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialny jest …......................... nr tel. 

…................................ 

2. Za prawidłową realizację umowy po stronie Zamawiającego jest …............................................ nr tel. 

…............................... 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

§ 10. 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. załącznik  nr 1 – oferta Wykonawcy,   

2. załącznik nr 2 – Zapytanie, 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 


