
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr SA-271-94/21 

 
Umowa 

 
zawarta w dniu ……………… 2021 r. w Krakowie pomiędzy: 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
Ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez Dyrektor, Panią Halinę Kutaj-Wąsikowską 
 

a 
 

 ......................................................................................   
 ......................................................................................  
 ......................................................................................  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku zapytania ofertowego nr SA-271-94/21 z dnia ……………… r. 
 

§1 
Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego i sprzedaż przez Wykonawcę 7 (siedmiu) 
laptopów wraz z oprogramowaniem i 1 stacji dokującej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr SA-271-94/21 z dnia …………… r. 
 

§2 
1) Wartość brutto (z VAT) przedmiotu umowy wynosi  ........................................ zł 

(słownie:  ........................................................................................................... zł). 
2) Cena ta obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia  ......................... 
3) Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 
4) Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy podane na fakturze kwotę, o której mowa w ust. 1),  

w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Vat. 
 

§3 
1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od daty 

podpisania umowy 
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swoje 

ryzyko. 
3) Koszt transportu i wniesienia na 2 piętro (winda z poziomu +1) w siedzibie Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 
4) Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi „protokół odbioru”, który zostanie 

podpisany przez strony umowy. Protokół odbioru jest dowodem na termin wykonania dostawy 
przedmiotu umowy oraz  ilości i rodzaj dostarczonego towaru. W żadnym wypadku protokół nie 
potwierdza jakości  ani cech użytkowych przedmiotu umowy.  
 

§4 
1) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem  

o terminie dostarczenia przedmiotu umowy. 
2) Strony dopuszczają zawiadomienie w formie pisemnej lub telefonicznej. 
3) Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez wykonawcę w 2 egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony 
4) Wykonawca dołącza do protokołu odbioru gwarancję producenta sprzętu. 
5) Po dostarczeniu przedmiotu umowy strony umowy dokonają sprawdzenia zgodności parametrów, 

stanu technicznego i wyposażenia dostarczonego sprzętu z zał. nr 1 do zapytania ofertowego  
nr SA-271-94/21. 



6) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub rozbieżności z parametrami określonymi w zał. nr 1,  
o którym mowa w ust. 5), Wykonawca dostarczy w terminie 48 godzin sprzęt wolny od wad. 
 

 

§5 
Prawo własności do dostarczonego sprzętu komputerowego (7 laptopów wraz z oprogramowaniem)  
i 1 stacji dokującej przejdzie na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru przez Strony 
umowy. Ryzyko utraty czy uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu dostawy i 
podpisaniu protokołu odbioru przez Strony umowy. 
 

§6 
1) Wykonawca gwarantuje, że sprzęt komputerowy (7 laptopów wraz z oprogramowaniem) i 1 stacja 

dokująca będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad 
fizycznych i prawnych oraz  posiada gwarancję producenta. 

2) Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zasadach przewidzianych przez 
producenta. 

3) Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 2 letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne.  
 

 
§7 

1) Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z wszelkimi przedłużeniami 
tego okresu. 

2) Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części objętych gwarancją w okresie 
gwarancji, w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia 
reklamacji.  

 

§8 
Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci kary umowne:  

a) za niewykonanie umowy w terminie określonym w § 3 pkt. 1 w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy  
b) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto  
określonego w § 2 ust. 1 umowy.  

2)  Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia  
o obciążeniu karą umowną.  

3) Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania  
obowiązków określonych niniejszą umową.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego  
wartość kar umownych.  

5) Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia wynikającego  
z faktury na podstawie noty obciążeniowej, w tym z wynagrodzenia niewymagalnego. 

 
§9 

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2) Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba,  
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

 

§10 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni  od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 



b) Gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie kompletnego przedmiotu umowy, o którym mowa 
w §1, a brak dostawy trwał dłużej niż 7 dni. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie do 14  dni  od upływu 7 dnia liczonego od terminu wykonania umowy o 
którym mowa w §3 umowy. 
 

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§11 

1) Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie 
rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3) Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
WYKONAWCA                                       ZAMAWIAJĄCY 
 


