
   
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania 
(WZÓR umowy) 

Umowa  Nr …………. 
 
 
zawarta w dniu …………… 2020 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:  
 
Panią Dyrektor Beatę Pająk - Michalik 
 
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 w formie zapytania ofertowego 
strony zawarły umowę o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
dalej zwanego „Sprzętem”, w ilości, asortymencie i o parametrach zaoferowanych w ofercie 
Wykonawcy, spełniającego minimalne wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, posiada wymagane prawem 
atesty i certyfikaty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Sprzęt, stanowi jego własność oraz wolny 
jest od wad fizycznych i prawnych, a także jest wolny od roszczeń osób trzecich oraz że nie jest 
przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia. 

3. Wykonawca dostarczy wraz ze Sprzętem wszelkie dokumenty licencyjne niezbędne do korzystania 
z oprogramowania oraz potwierdzające prawo do legalnego korzystania z przedmiotowego 
oprogramowania, a także instrukcję obsługi w języku polskim dla każdego egzemplarza Sprzętu 
oraz dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. 

 
§ 2 

Gwarancja i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na Sprzęt wraz z wszystkimi 

podzespołami. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o 
którym mowa w § 3 ust. 2 poniżej. 

2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny. 
3. Zgłoszenie awarii Sprzętu może zostać dokonane telefonicznie lub faksem pod numery: 

...............................................................Wskazane numery będą dostępne we wszystkie dni 
robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach użytkowania Sprzętu w siedzibie 
Zamawiającego lub w razie konieczności poza siedzibą Zamawiającego.. 

 
§ 3 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu na własny koszt i ryzyko w terminie do 

09.12.2020 r. 



   
 
 
2. Odbiór Sprzętu przez Zamawiającego nastąpi po jego dostarczeniu przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego, na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
3. Wraz z Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty 

dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. 
4. Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do dostawy Sprzętu, Wykonawca uzgodni odpowiedni 

termin z Zamawiającym, a dostawa nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego. 
5. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % 
wygrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić 
przyjęcia Sprzętu w całości albo w części, jeżeli: 
1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony; 
2) Sprzęt nie będzie fabrycznie nowy, wolny od wad lub będzie niezgodny z Umową; 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do 

zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia netto w wysokości …………… (słownie złotych: 
………………………..), powiększonej o należny podatek VAT, co daje kwotę wynagrodzenia brutto 
w wysokości …………… (słownie złotych: ………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie 
koszty niezbędne do realizacji umowy, w szczególności koszty transportu, udzielenia licencji i 
ubezpieczenia.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej 
faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony bez zastrzeżeń 
protokół odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej. 

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.  
5. Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego przenieść 

na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 
 

§ 5 
Koordynatorzy 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ………........................ 
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

wyznacza się: …………………………………………………… 
 

§ 6 
Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 
uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności do podjęcia 
odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający jego 
dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie kierował się 

interesem jakiegokolwiek producenta lub dostawcy materiałów, będzie miał na względzie w 
szczególności interes Zamawiającego. 

2. Umowa, jak i wynikłe z niej spory podlegają prawu polskiemu. 
3. Wszelkie spory, wynikłe z Umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie 

osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu dwóch tygodni od daty jego 
powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem bezstronnego mediatora 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 



   
 
 
6. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść 

i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane. 
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
 
                     Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 
        ………………………………………                                     ………………………………….. 
 

 
 

 


