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           Data: 15.10.2019      Zatwierdzam: 

           
  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na dostawę serwerów i oprogramowania dla  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

Sprawa nr: SA-271-87/19 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60 

1.2. Mail: przetargi@cmj.org.pl  

1.3. Strona internetowa Zamawiającego: www.cmj.org.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 

2.2.1. Serwera Bazodanowego – szt. 1 

2.2.2. Serwer wraz z niezbędnymi licencjami – szt. 1  

2.3. Miejsce dostawy:  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60 

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 

2.5. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ lub opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, 

systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zaoferować materiały, towary i systemy 

równoważne, spełniające wymogi opisane w SIWZ. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego 

przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne 

nie gorsze niż rozwiązania opisane.   

2.6. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ, lub opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

2.7. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone 

przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów informujących o 

zastosowaniu innych rozwiązań niż opisane, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy 

przyjęto rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.8. Kody CPV: 

2.8.1. 48820000-2: Serwery 

2.8.2. 48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

3.1. Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem w terminie nie dłuższym niż: 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
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4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:  

4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany 

w pkt 1 Zapytania ofertowego) lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@cmj.org.pl ) 

4.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub 

informacji. 

4.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Agnieszka Kubiszowska. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego. 

5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, 

były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

5.3. Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.  

5.4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba 

z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje 

pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

5.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

5.6. Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba 

wszystkich stron. 

5.7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. 

5.8. Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca 

się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób: 

OFERTA NA  

na dostawę serwerów i oprogramowania dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

Sprawa nr:   SA-271-87/19 

Nie otwierać przed dniem  23.10.2019 godz. 12.00 

 oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

5.9. Do oferty należy załączyć: 

5.9.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do 

złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca 

działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.  

5.9.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

5.9.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - Karty 

katalogowe oferowanego asortymentu wymienionego w formularzu cenowym.  

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

6.1. Miejsce składania ofert: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, 

Sekretariat - pokój nr 217.   
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6.2. Termin złożenia oferty upływa w dniu  23.10.2019 r. godz. 11:30. 

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego 

miejsca 

6.3. Miejsce otwarcia ofert:  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,  

pok. nr 218A. 

6.4. Termin otwarcia ofert: 23.10.2019 r. godz. 12:00. 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

7.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym, 

załącznikach i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 

 

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 Cena brutto za całość - 100% znaczenia (Wc) 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt 

WC – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena brutto najniższa 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

9. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

9.1. Oferty wykonawców niespełniających warunków opisanych w zapytaniu, jak również obejmujących inny zakres zamówienia 

niż wyspecyfikowany w załączniku nr 1 nie będą podlegały ocenie.  

9.2. Zamówienie udzielone zostanie temu wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania niniejszego ogłoszenia i uzyska 

najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów, o których mowa w pkt 8.  

9.3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty, które 

otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, które nie mogą być gorsze niż oferty pierwotnie złożone.  

9.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 

wynikających z niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród 

złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający może następnie procedurę tą ponowić. 

 

10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

11. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA: 

11.1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert i dokumentów. 

11.2. Zamawiający przewiduje możliwości jednokrotnego uzupełniania dokumentów w toku postępowania, za wyjątkiem 

możliwości uzupełnienia formularza ofertowego i zmiany osoby, która została wskazana do realizacji zamówienia. 

11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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11.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

11.5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli oferowane przez 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza urządzenia, w opinii Zamawiającego nie będą 

jakościowo wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający 

przewidział na sfinansowanie zamówienia. 

11.6. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty. 

11.7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

11.8. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  

 

12. ZAŁĄCZNIKI do Zapytania ofertowego: 

12.1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 

12.2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

12.3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umów 
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SA-271-87/19 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA  

 Zadanie 1 

Serwer Bazodanowy – szt. 1 

Konfiguracja Minimalne wymagane parametry 

1. 2. 

Ogólne wymagania 1. Obudowa: maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi 
do zamontowania serwera w szafie rack) 

2. Procesor: zainstalowane dwa procesory osiągające (z zaoferowanym serwerem) w testach 
SPECint_rate_base2017  wynik nie gorszy niż 73 punkty dla dwóch procesorów. Wynik 
testu musi być publikowany na stronie www.spec.org 

3. Liczba procesorów: minimum 2 
4. Pamięć operacyjna: minimum 128 GB RDIMM DDR4. Możliwość zainstalowania 

minimum 3TB pamięci RAM. Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: 
Advanced ECC oraz Online Spare. 

5. Sloty rozszerzeń: minimum 8 sloty PCI-Express Generacji 3  
6. Dysk twardy/pamięć flash: możliwość zainstalowania minimum 16 dysków typu Hot Swap, 

SAS/SATA/SSD, 2,5” Zainstalowane: 12 dysków SSD o pojemności min. 900GB . 
7. Kontroler: kontroler dyskowy posiadający protokół 12GB SAS i min. 2GB cache z 

mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, 
zapewniający obsługę minimum 16 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący 
poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM. 

8. Interfejsy sieciowe: minimum 4 porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 
porty niezajmujące sloty PCI-E.  

9. Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna 
10. Porty: 3 x USB 3.0 ( dwa z przodu jeden z tylu), 1x VGA, wewnetrzny slot na kartę 

microSD/SD. 
11. Zasilacz: minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. Miniumum 500W 
12. Zarządzanie i obsługa techniczna: serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego 

zarządzania (konsoli). 
13. Chłodzenie: zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość 

skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. 
14. Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych: Microsoft Windows 

Server min. w wersji 2012/2016/2019 
         Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

         Cent OS 

         SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

         VMware 

         Oracle Linux 

15. System Operacyjny: serwer musi być wyposażony w System Operacyjny Microsoft 
Windows Server 2019   spełniający zasady licencjonowania zaproponowanego serwera. 

Gwarancja 
36 miesięcy w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od 

zgłoszenia (NBD) 
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Zadanie 2 

Serwer wraz z niezbędnymi licencjami 
– szt. 1  

 

Konfiguracja Minimalne wymagane parametry 

1. 2. 

Ogólne wymagania 1. Obudowa: maksymalnie 1U RACK 19 cali  
2. Procesor: zainstalowany jeden procesor osiągający (z zaoferowanym serwerem) w 

testach SPECint_rate_base2017  wynik nie gorszy niż 44 punkty dla dwóch 
procesorów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org 

3. Liczba procesorów: minimum 1 
4. Pamięć operacyjna: minimum 64 GB RDIMM DDR4. Możliwość zainstalowania  

minimum 3TB pamięci RAM. Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: 
Advanced ECC oraz Online Spare. 

5. Sloty rozszerzeń: minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 3  
6. Dysk twardy/pamięć flash: możliwość zainstalowania minimum 8 dysków typu Hot 

Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” Zainstalowane: 2 dyski SSD min 900GB  
7. Kontroler: kontroler dyskowy posiadający protokół 12GB SAS i min. 2GB cache z 

mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, 
zapewniający obsługę minimum 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący 
poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM  

8. Interfejsy sieciowe: minimum 4 porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, 
RJ45 porty niezajmujące sloty PCI-E. Zainstalowane minimum 2 porty Ethernet 
10Gb SFP+, Dual Port Fibre Channel 16Gb. 

9. Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna 
10. Porty: 3 x USB 3.0 ( dwa z przodu jeden z tylu), 1x VGA, wewnętrzny slot na kartę 

microSD/SD. 
11. Zasilacz: minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. Miniumum 

500W 
12. Zarządzanie i obsługa techniczna: serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego 

zarządzania (konsoli). 
13. Chłodzenie: zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość 

skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. 
14. Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych: Microsoft 

Windows Server min. w wersji 2012/2016/2019 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

Cent OS 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

15. System Operacyjny: serwer musi być wyposażony w System Operacyjny Microsoft 
Windows Server 2019   spełniający zasady licencjonowania zaproponowanego 
serwera. 

Gwarancja 
36 miesięcy w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu 

roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

SA-271-87/19 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy: .……………………………….………………………………. 

NIP Wykonawcy:  .……………………………….………………………………. 

Adres Wykonawcy: .……………………………….………………………………. 

Kod pocztowy, miejscowość: .……………………………….…………………………… 

Województwo:  .……………………………….………………………………. 

Tel. / Fax:  .……………………………….………………………………. 

e-mail:  .……………………………….………………………………. 

A 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia za cenę łączną: 

brutto: __________________________________________________________________ zł 

słownie: _________________________________________________________________ zł 

w tym cena za serwer bazodanowy – Zadanie 1: 

brutto: __________________________________________________________________ zł 

słownie: _________________________________________________________________ zł 

nazwa handlowa oferowanego urządzenia: …………………………………………….. 

w tym cena za serwer wraz z niezbędnymi licencjami – Zadanie 2: 

brutto: __________________________________________________________________ zł 

słownie: _________________________________________________________________ zł 

nazwa handlowa oferowanego urządzenia: …………………………………………….. 

 

B 

1. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych przez okres obowiązywania 

umowy. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: …………………………………………………… 

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………… 

tel.: ……………………….. adres email: …………………………..… 

.................................................., dnia............................                      ..................................................................  

Miejscowość/data            podpis  Wykonawcy 
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Złącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

SA-271- 87 /19 

UMOWA NR ………. 

zawarta w dniu  ............................ roku w Krakowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,  

NIP: 945-18-47-252, reprezentowanym przez …………………,  

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną 

a 

……………………… - z siedzibą …………………………., ul. …………………………., …. - …. …………………………….., 

wpisaną do ………………………………………… pod numerem …………………., Nr NIP: ……………, Nr Regon: ………….., 

reprezentowaną przez: …………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy i załączniku nr 2 do umowy, zwanych dalej urządzeniami. 

§2 

Warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) terminowego dostarczenia Zamawiającemu do jego siedziby urządzeń stanowiących przedmiot umowy, na koszt i ryzyka 

Wykonawcy; 

2) dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, w pełni sprawnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz spełniających 

wymogi określone w odrębnych, właściwych dla tego typu urządzeń przepisach; 

3) dostarczenia dokumentacji (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, deklaracje CE) urządzeń w momencie jego dostawy; 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w czasie realizacji umowy, 

2) ustanowienia osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą zgodnie z § 8 ust. 1. 

3. Jeżeli urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy wymaga do instalacji kluczy, to klucze umożliwiające zainstalowanie 

oprogramowania nie mogą być wcześniej aktywowane (użyte do instalacji tego oprogramowania).  

4. Zamawiajmy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dostarczonych kluczy do aktywacji oprogramowania, a w przypadku 

stwierdzenia niezgodności kluczy aktywacyjnych przed terminem płatności faktury wstrzyma całą zapłatę za przedmiot umowy.   

5. W przypadku niemożności aktywacji oprogramowania w oparciu o dostarczone klucze aktywacyjne lub w przypadku, gdy z uwagi 

na trudności z tym związane zachodzi wątpliwość odnośnie legalności źródeł pochodzenia oprogramowania lub niezgodności z 

warunkami umowy licencyjnej jego producenta – przed terminem płatności – Zamawiający ma prawo odmówić płatności w 

odpowiednim zakresie za dostarczone urządzenia do czasu dostarczenia prawidłowego oprogramowania. 

6. W przypadku gdy okoliczności ujęte w ust. powyżej będą miały miejsce już po dokonaniu płatności za dokonaną dostawę 

urządzeń, jak i w sytuacji gdy producent urządzenia zablokuje zdalnie możliwość korzystania z niego z uwagi na naruszenie 

warunków licencji, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jakie Zamawiający poniesie z tytułu przywrócenia 

urządzeń do pełnej funkcjonalności – jeśli przyczyną niemożności korzystania z pełnej funkcjonalności urządzeń są wady prawne 



SA-271-87/19 

Strona 9 z 15 

dostarczonych kluczy aktywacyjnych. Zwrot tych kosztów winien nastąpić w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania od 

Zamawiającego. W wezwaniu Zamawiający przedstawi okoliczności uzasadniającego jego żądanie kierowanie do Wykonawcy. 

Wykonawca może zwolnić się z zapłaty poprzez dostarczenie niewadliwych licencji na oprogramowanie o nie gorszych 

parametrach.  

7. Zamawiający dokona odbioru urządzeń w dniu ich dostarczenia. 

8. Dostawa musi być dokonana jednorazowo. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia od Wykonawcy urządzeń nieodpowiadających wymogom jakościowym i 

ilościowym. 

10. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za wadliwy przedmiot umowy. Termin zapłaty za przedmiot umowy dostarczony w 

wyniku uwzględnienia reklamacji liczony jest od daty jego dostarczenia oraz dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej 

faktury korygującej w wersji papierowej. 

11. Wymiana przedmiotu umowy na wolny od wad następuje na koszt Wykonawcy. 

§3 

Termin wykonania umowy 

1. Termin dostawy urządzeń – 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub w innych godzinach/dniach 

uzgodnionych z Zamawiającym.  

3. O terminie (data i godzina) dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 48 godzin liczonych w dni 

robocze przed jej wykonaniem; 

4. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń z dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 

jest protokół zdawczo-odbiorczy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji dotyczącej dostarczonych urządzeń w terminie 7 dni od dnia 

dostawy, o ile w tym terminie ujawni niezgodności związane z parametrami dostarczonych urządzeń w stosunku do 

parametrów wymaganych niniejszą umową.  

6. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, zawiadamiając Zamawiającego drogą elektroniczną o zajętym stanowisku w 

terminie 48 godzin przypadających w dni robocze, licząc od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem uznania reklamacji 

za zasadną (soboty, niedziele i święta ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do czasu). Po uwzględnieniu reklamacji 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad w terminie 72 godzin przypadających w dni robocze, licząc od dnia 

uznania reklamacji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy dłuższej niż 

7 dni. 

§4 

Zasady rozliczeń 

1. Całkowita cena brutto za całość przedmiot umowy określonego w § 1 wynosi: ……………………….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………..). 

Cena określona w ust. 1 zawiera w sobie cło, podatki, koszty opakowania i dostawy, koszt obsługi gwarancyjnej, robocizny, 

konsultacji, dojazdów, oraz wszelkie inne koszty i opłaty, naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. etc. (termin 

biegu gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 

2. Ceny jednostkowe brutto określono w załączniku nr 2 do umowy – formularz ofertowy Wykonawcy. 

3. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę w terminie wynikającym ze stosownych przepisów. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawy przedmiotu umowy zrealizowane i potwierdzone przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych 

faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………...   

5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) po wcześniejszym 

zgłoszeniu takiego zamiaru Zamawiającemu. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed 

ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie 

zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania. 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia urządzeń, w tym 

nieprawidłowe działanie dostarczonych urządzeń, wady produkcyjne, a także wszelkie inne uszkodzenia lub zaburzenia 

prawidłowego funkcjonowania, powstałe w czasie normalnego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych: 

1) napraw jakichkolwiek usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 

materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części i podzespołów, realizowanych u 

producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych oświadczeniem autoryzowanego serwisu 

producenta; 

2) testowania poprawności pracy sprzętu po wykonaniu naprawy; 

3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu świadczonej przez wyszkolony personel. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad: 

1) usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 1) powyżej, będą świadczone przez producenta sprzętu posiadającego 

certyfikat ISO co najmniej 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych lub podmiot posiadający 

autoryzację producenta sprzętu oraz posiadający certyfikat ISO co najmniej 9001:2000 lub równoważny na świadczenie 

usług serwisowych, w miejscu użytkowania sprzętu, jeśli jednak naprawa sprzętu w tym miejscu okaże się niemożliwa, 

naprawa może zostać wykonana w innym miejscu; 

2) usługi gwarancyjne będą świadczone w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że usługi określone 

w ust. 3 pkt 3) powyżej będą świadczone przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w języku angielskim oraz w dni robocze w 

języku polskim lub przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w języku polskim; 

3) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego, przy czym usługi 

gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 2) powyżej będą świadczone przez Wykonawcę po każdej naprawie, bez konieczności 

dokonywania odrębnego zgłoszenia; 

4) zgłoszenia gwarancyjne będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00; 

5) zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem …………… lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres …………………lub portal internetowy pod adresem ………………., a obsługa zgłoszeń 

będzie się odbywać w języku polskim z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2) powyżej – chwilą dokonania zgłoszenia 

gwarancyjnego jest w zależności od sposobu zgłoszenia: podanie informacji o zgłoszeniu w rozmowie telefonicznej bądź 

zarejestrowanie takiej wiadomości głosowej, wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany 

adres bądź zamieszczenie informacji o zgłoszeniu we wskazanym portalu internetowym; 

6) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzenia, liczona w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 

15:00) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy z osobą wskazaną 
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przez Zamawiającego, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego 

po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00 następnego dnia roboczego; 

7) czas naprawy sprzętu, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00) od chwili zgłoszenia 

awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem, nastąpi maksymalnie do końca następnego dnia 

roboczego następującego po dniu, w którym nastąpiła lub powinna była nastąpić reakcja serwisu zgodnie z pkt 6 

powyżej; 

8) w zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności gwarancyjne w imieniu 

Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru 

wymienionych urządzeń, niezależnie od podmiotu wykonującego usługę gwarancyjną; 

9) na czas naprawy urządzenia poza miejscem jego użytkowania urządzenie zabierane będzie bez dysku twardego /o ile 

dotyczy/. Po zwrocie naprawionego urządzenia dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym 

nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego urządzenia; 

10) w przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego /o ile dotyczy/ będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, 

wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż dysk, który uległ awarii. Uszkodzony dysk twardy nie będzie podlegał 

zwrotowi Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zwrotowi będą podlegały pokrywy dysków 

twardych i/lub elektronika, natomiast same fizyczne nośniki (talerze dysków) będą pozostawały u Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia usterki, wykonanie naprawy gwarancyjnej obejmuje usunięcie usterki bez naruszania 

oprogramowania faktycznie zainstalowanego na urządzeniu lub związanych z nim urządzeniach. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne w miejscu wykorzystywania 

urządzenia, będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie do wykonywania napraw i czynności objętych 

gwarancją, potwierdzone przez Wykonawcę. 

7. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, chyba że naprawa 

zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego Wykonawcą,. 

8. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością Wykonawcy, który 

zobowiązuje się do ich odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kartę gwarancyjną dla wymienionych 

elementów urządzenia, (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem na język 

polski. 

10. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy sprzętu, wskazanego w ust. 4 pkt 7 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu roboczym po upływie tego terminu, na swój koszt, do siedziby danej 

jednostki sądownictwa, sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który podlega naprawie, na cały okres 

naprawy sprzętu, posiadającego stosowne certyfikaty/ dokumenty potwierdzając wymagania dla danego rodzaju sprzętu 

postawione na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. W razie niedokonania naprawy sprzętu w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia awarii sprzętu: 

1) Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzeń, bez dodatkowego 

wezwania Wykonawcy do wykonania usługi gwarancyjnej. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, 

Zamawiający zobowiązana jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym oraz zakresie 

zleconych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu – w 

terminie wskazanym nie krótszym jednak niż 14 dni – kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 

Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy 

urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

wymiany urządzenia na nowy, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub lepszych 
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parametrach, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy. Wymiana urządzenia na nowe powinna zostać potwierdzona 

protokołem, który zawierał będzie co najmniej datę dostawy nowego urządzenia. W takiej sytuacji termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia i potwierdzenia protokolarnego dostawy nowego sprzętu. 

12. Zamawiający może dokonać rozbudowy lub modyfikacji urządzeń w zakresie i na zasadach wskazanych w ust. 13 pkt 1) 

poniżej – bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady urządzenia oraz bez utraty prawa do korzystania z usług 

gwarancyjnych. 

13. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 

1) instalowania i wymiany w zakupionych urządzeniach standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez 

wykwalifikowany personel; 

2) powierzania urządzeń osobom trzecim celem jego instalacji lub konserwacji; 

3) dysponowania zakupionym urządzeniem w razie sprzedaży lub innej formy przekazania, Wykonawca zobowiązuje się 

świadczyć usługi gwarancyjne na rzecz nowego właściciela na zasadach wynikających z Umowy; 

4) przemieszczenia urządzenia w przypadku konieczności zmian lokalizacyjnych; 

Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie może skutkować utratą uprawnień wynikających z rękojmi za 

wady lub utratą roszczeń gwarancyjnych. 

14. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych zapewnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy 

nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu.  

15. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, 

że odpowiedzialność ta powstaje z chwilą wydania urządzenia i wygasa z upływem okresu gwarancji udzielonej na urządzenie. 

Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady, jak i koszty 

pracy osób wykonujących odpowiednie czynności, materiałów, sprzętów i narzędzi oraz wszelkie inne koszty pośrednie 

pokrywa Wykonawca. 

§6 

Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczane urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz zobowiązuje się do okazania dokumentów to potwierdzających w 

terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że świadectwa CE dla każdego 

urządzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu jego dostarczenia. Zamawiający może żądać wersji elektronicznej 

wskazanych powyżej dokumentów. 

2. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy 

(sygnowanie numerami umowy nie dotyczy: faktury i specyfikacji materiałowej). W przypadku dokumentu sporządzonego w 

języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument, wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument 

dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę. 

§7 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

kar umownych z następujących tytułów: 

1) za nieterminową dostawę urządzeń – w wysokości 0,25% całkowitej ceny brutto, o której mowa w §4 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki; 

2) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 0,25% całkowitej 

ceny brutto, o której mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 
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3) przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi mogą być w szczególności: 

a) stwierdzenie przez Zamawiającego nie dającej się usunąć wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 

b) zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 15 dni 

- w wysokości 20 % ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy,  

2. Zamawiający ma prawo potrącać kwoty kar umownych (jeśli będzie to możliwe) z należności Wykonawcy z tytułu zapłaty za 

dostarczone urządzenia bez uprzedniego wezwania go do zapłaty kary. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o 

dokonanym potrąceniu. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w 

kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.  

§8 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnieni są 

1) ze strony Zamawiającego: ………………. tel. ............................., fax. …………….………., e-mail………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ................................. , tel. ............................., fax. …………….………., e-mail………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporządzania 

aneksu do przedmiotowej umowy. 

§9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany rodzaju lub modelu urządzeń, dostarczanych na 

podstawie Umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, bez zmiany 

całkowitej ilości urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych, pod 

warunkiem że dostarczenie urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy nie jest możliwe w terminie lub zakresie 

wynikającym z Umowy, z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że: 

1) zmiana obejmować będzie dostawę urządzeń o parametrach funkcjonalnych identycznych lub lepszych od parametrów 

funkcjonalnych urządzeń objętych ofertą Wykonawcy; 

2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od Wykonawcy podmiot lub 

producenta urządzeń lub autoryzowanego dystrybutora urządzeń, potwierdzający, że proponowane urządzenia zamienne 

posiadają parametry nie gorsze niż parametry urządzeń objęte ofertą Wykonawcy oraz że przyczyny zmian nie są zależne 

od Wykonawcy wraz z opisem tych przyczyn; 

2. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany części składowych urządzeń lub akcesoriów 

dostarczanych wraz z urządzeniami, na podstawie Umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy, bez zmiany całkowitej ilości urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

pod warunkiem że dostarczenie urządzeń z częściami składowymi wynikającymi z Załącznika nr 1 lub 2 do Umowy nie jest 

możliwe w terminie lub zakresie wynikającym z Umowy, z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od 

Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty oraz pod warunkiem, że: 

1) zmiana obejmować będzie dostawę urządzeń o parametrach funkcjonalnych identycznych lub lepszych od właściwości 

urządzeń objętych ofertą Wykonawcy. 

2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od Wykonawcy podmiot lub 

producenta urządzenia lub autoryzowanego dystrybutora urządzenia, potwierdzający, że części składowe lub akcesoria 

proponowane przez Wykonawcę posiadają parametry funkcjonalne nie gorsze niż parametry funkcjonalne części 
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składowych lub akcesoriów objętych ofertą Wykonawcy oraz że Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn 

niemożliwości dostarczenia części składowych lub akcesoriów objętych ofertą wraz z opisem tych przyczyn. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu realizacji dostaw w ramach Umowy, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w szczególności w postaci działania siły wyższej 

rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym 

zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny pod warunkiem iż: 

1) działanie tych okoliczności, w tym okoliczności siły wyższej oraz czas ich trwania zostanie przez Wykonawcę 

uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów 

2) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres wynikający z działania tych okoliczności, w tym 

okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy 

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności, w tym okoliczności siły wyższej, 

- w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy powstałe na skutek tych okoliczności, w tym okoliczności siły wyższej. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których wyraźny zapis 

umowy stanowi inaczej. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 

umowy, stanowiących informację prawnie chronioną dotyczącą Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

3. W przypadku wykonania zamówienia przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu 

określonego w art. 19 ustawy o wyrobach medycznych. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu 

Cywilnego oraz inne, odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. 

5. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w 

przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony. 

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

Dotyczy umowy nr ............ z dnia ................... 

DOSTAWA 

W dniu ....................... dostarczono do Zamawiającego, pod adresem: ……………………………………………..  niżej wymienione 

urządzenia. 

      

Nazwa Typ (model) Nr seryjny Rok produkcji Wyposażenie 

dodatkowe 

Producent 

      

      

      

      

      

UWAGI do dostawy: 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………      

Strony zgodnie stwierdzają: 

1) terminowe wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy, 

2) dostarczenie kompletnej dokumentacji (deklaracja zgodności CE, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi/instalacji) w języku 

polskim bądź z tłumaczeniem na język polski. 

 

Uwagi:. …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………   

Przyjęto bez zastrzeżeń/ przyjęto z zastrzeżeniami 

Kraków / Warszawa dn. ………… 

Podpisy osób upoważnionych 

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY 

 


