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Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 

 

Wzór umowy NR …../2018 

w dniu ………………….. w Łodzi w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 Euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) pomiędzy:  

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, 

posiadającym NIP 729-24-78-202, reprezentowanym przez: 

1. prof. dr. hab. n. med. Mariusza Klenckiego – Dyrektora 

2. mgr Monikę Wąsowską – Główną Księgową 

zwanym w dalszej części umowy „Nabywcą”, 

a  

firmą  

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

…………………… posiadającą NIP………………………….., REGON …………………………, 

zarejestrowaną w ……………………………………………………………………………………… 

pod numerem …………………., reprezentowaną przez : 

1. ……………………..  – …………………. ,   

zwaną w dalszej części umowy „Zbywcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Nabywca kupuje od Zbywcy, a Zbywca zobowiązuje się do sprzedaży  urządzenia drukującego 

…, zwanego dalej „urządzeniem”, szczegółowo opisanego w Zapytaniu ofertowym, oraz zgodnie 

z ofertą złożoną przez Zbywcę, stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Zbywca zobowiązuje się świadczyć serwis gwarancyjny na warunkach określonych w ofercie. 

3. Gwarancja nie może ograniczyć praw Nabywcy w zakresie przenoszenia dostarczanego 

przedmiotu umowy związanego ze zmianą siedziby Nabywcy.  

§ 2 

1. Zbywca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w § 1: 

1) odpowiada powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla urządzeń tego 

rodzaju, w szczególności spełnia wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa, 

obowiązujące w dniu jego wydania; 

2) jest w pełni sprawne, fabrycznie nowe, dotychczas nieużywane i nieuszkodzone, wolne od 

wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, zapakowane w oryginalne opakowanie dla 

danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt;  

3) nie było poddawane procesowi demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów,  

a żadne elementy nie wchodziły wcześniej, w całości ani w części, w skład innego produktu, 

są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i niefabrykowane; 

4) może być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Zbywca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem urządzenia, a także że nie jest ono 

przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, ani nie przysługuje do niego żadne prawo osób 

trzecich oraz nikt nie rości sobie do niego pretensji i nie jest obciążone żadną inną wadą prawną.   

3. Zbywca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzania do obrotu oprogramowania 

zainstalowanego w urządzeniu. Zbywca odpowiada za uprawnienie Nabywcy do korzystania  

z oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem, w ramach zwykłego użytkowania,  

z chwilą podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 3 

1. Zbywca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia, o którym mowa  

w § 1, w nieprzekraczalnym terminie: do ……… dni licząc od dnia podpisania umowy, po 

uprzednim zawiadomieniu Nabywcy w formie elektronicznej, telefonicznej lub faksem  

o planowanym terminie dostarczenia urządzenia, na co najmniej 2 dni przed dniem dostawy. 
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2. Zbywca zobowiązuje się przywieźć oraz wnieść urządzenie do miejsca wskazanego przez 

Nabywcę w siedzibie Nabywcy w dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00. 

3. Zbywca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia do chwili podpisania 

przez upoważnionych przedstawicieli Nabywcy protokołu odbioru końcowego urządzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 8.  

4. Nabywca w dniu dostawy dokona odbioru ilościowego urządzenia, który będzie polegał na 

sprawdzeniu ilości, kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych urządzenia,  

o którym mowa w § 1.  

5. Po zainstalowaniu urządzenia w miejscu wskazanym przez Nabywcę, Nabywca dokona odbioru 

jakościowego, który będzie polegał w szczególności na sprawdzeniu poprawności działania 

zainstalowanego urządzenia, zgodnie z parametrami określonymi w ofercie Zbywcy, stanowiącej 

załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

6. W przypadku, gdy urządzenie nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego lub ilościowego, 

zastrzeżenia zostaną opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy, a Zbywca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do przedstawienia 

urządzenia do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

wniesienia zastrzeżeń przez Nabywcę. Powtórny odbiór będzie polegał na powtórzeniu czynności 

określonych w ust. 4-5 niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku, gdy urządzenie nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru 

ilościowego lub jakościowego, nie podlega ono ponownemu odbiorowi. Zbywca zobowiązuje się 

wycofać urządzenie, które nie przeszło pozytywnie powtórnej procedury odbioru ilościowego lub 

jakościowego i zastąpić go innym, wolnym od wad. W takim przypadku Zbywca będzie 

zobowiązany przedstawić do odbioru nowe urządzenie w terminie 5 dni roboczych od 

zakończenia powtórnej procedury odbioru.  

8. Pozytywnie zweryfikowany odbiór jakościowy i ilościowy zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń.  

9. W dniu zainstalowania i uruchomienia urządzenia Zbywca zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracownika Nabywcy w zakresie eksploatacji.  

10. Zbywca zobowiązany jest do przekazania Nabywcy wszelkich dokumentów niezbędnych do 

korzystania z urządzenia tj.  instrukcji obsługi itd. Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia 

muszą być sporządzone w języku polskim.  

11. Jeżeli z powodu wady prawnej urządzenia Nabywca będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, 

Zbywca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

bez względu na inne postanowienia umowy.   

 

§ 5 

1. Zbywca udziela  ………. miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń.  

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  

z przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili dokonania odbioru przez Nabywcę, jak i wszelkie 

inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zbywca ponosi odpowiedzialność pod 

warunkiem, że wady te ujawniają się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

3. W przypadku ujawnienia wady, o której mowa w ust. 2, Nabywca powiadomi o niej Zbywcę 

telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zbywca podejmie się działania w zakresie 

usługi gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż …. godziny od momentu zgłoszenia. 

4. Po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3 Zbywca będzie świadczył gwarancję na swój koszt  

w siedzibie Nabywcy, za zastrzeżeniem ust. 5. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu 

użytkowania urządzenia w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania 

Nabywcy tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00.  

5. Jeśli zakres usługi gwarancyjnej okaże się niemożliwy do zrealizowania w siedzibie Nabywcy, 

wówczas Zbywca w ciągu …. dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 udostępni na czas 

usługi urządzenie zastępcze o parametrach niegorszych niż urządzenie będące przedmiotem 

umowy. 

6. W przypadku, gdy Zbywca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Nabywca ma prawo wypożyczyć na koszt Zbywcy sprzęt zastępczy zachowując jednocześnie 
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prawo do kary umownej i odszkodowania, bądź zlecić dowolnemu podmiotowi naprawę,  

a kosztami naprawy obciążyć Zbywcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej  

i odszkodowania. 

7. Po wykonaniu ….. (podać liczbę) napraw gwarancyjnych Zbywca zobowiązuje się do wymiany 

urządzenia na nowe. 

8. Jeśli naprawa gwarancyjne będzie trwała dłużej niż …. okres gwarancji przedłuża się o czas 

przerwy w eksploatacji urządzenia, liczony od dnia zgłoszenia do momentu ponownego 

uruchomienia urządzenia w miejscu jego użytkowania. 

 

§ 6 

1. Nabywca zobowiązuje się: 

1) przystąpić do odbioru urządzenia w terminie zgłoszenia dostawy urządzenia przez Zbywcę; 

2) eksploatować urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami Zbywcy; 

3) udostępniać urządzenia do napraw gwarancyjnych w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 4.  

2. Czynności operatorskie i administracyjne, które będą wynikać z instrukcji obsługi urządzenia, 

które Nabywca będzie mógł wykonywać sam, jak np. uzupełnianie papieru i toneru, usunięcie 

zaciętego papieru, nie będą uznane jako czynności niezgodne z zaleceniami Zbywcy.   

3. Osobami zobowiązanymi do kontaktu i stałego nadzoru nad realizację niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zbywcy: ……………………….. tel ……………… @........................ 

2) ze strony Nabywcy: ………………. tel …………………… @ ……………... 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  

 

§ 7 

1. Nabywca zobowiązuje się zapłacić Zbywcy wynagrodzenie za nabyte urządzenie, o którym 

mowa w § 1,  na podstawie faktury w kwocie netto …………zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………), plus podatek od 

towaru i usług VAT ……% w kwocie ………….. (słownie: 

……………………………………….), co daje wartość brutto …………. zł 

(słownie:…………………………………………………), zgodnie ze złożoną ofertą przez 

Zbywcę. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone przelewem  

w terminie 30 dni od dnia doręczenia Nabywcy prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.   

4. Zwłoka w zapłacie faktury powoduje po stronie Nabywcy obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych. 

 

§ 8 

1. Zbywca zapłaci Nabywcy kary umowne: 

1) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy, o których mowa w § 3 ust. 1,  

2) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy, o których mowa w § 3 ust. 7, 

3) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji,  

4) w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, z tytułu odstąpienia od 

umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Zbywcy. 

2. Nabywca zapłaci Zbywcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Nabywcę z przyczyn 

leżących po stronie Nabywcy w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 

1.  

3. W przypadku doznania przez Nabywcę szkody, której wartość przekracza zastrzeżone kary 

umowne, Nabywca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 
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Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Zbywcy nie przysługuje prawo 

przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Nabywcy.  

 

§ 10 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do 

umowy, niekorzystnych dla Nabywcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zbywcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych, wraz z aktami wykonawczymi do tych 

ustaw.  

2. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku  

z realizacją umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Nabywcy.  

 

§ 12 

1. Strony zobowiązuje się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

adresu wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku 

odesłania zwrotnego przez operatora pocztowego przesyłki wysłanej na podany adres uważa się 

za skuteczne z upływem 7 dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka 

nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

3. Integralne części składowe umowy stanowią: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 

2) oferta Wykonawcy; 

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

NABYWCA ZBYWCA 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór 

Nabywca: 

Centrum Egzaminów Medycznych 

93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 

w imieniu, którego odbioru dokonuje: 

 

……………………………………………… …………………………………… 

Imię i nazwisko funkcja/stanowisko 

 

 niniejszym potwierdza przyjęcie w dniu ……………………………. 

 

od Zbywcy: 

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………..………………………………………………………………………………… 

(wpisać pełne dane Zbywcy) 

 

do eksploatacji następującego urządzenia: 

Lp. Nazwa urządzenia Typ Nr fabryczny Rok produkcji 

     

 

1. Nabywca potwierdza, że otrzymał wraz dostarczonym urządzeniem: 

- instrukcję obsługi; 

- inne…………………………………. (podać jakie). 

2. Nabywca stwierdza wykonanie przez Zbywcę następujących prac związanych  

z dostarczeniem do eksploatacji urządzenia: 

- dostawa, zainstalowanie i oddanie do eksploatacji urządzenia w miejscu wyznaczonym przez 

Nabywcę; 

- przeszkolenie pracownika Nabywcy w zakresie zasad funkcjonowania, obsługi  

i prawidłowej eksploatacji dostarczonego urządzenia. 

3. Niniejszym Nabywca i Zbywca zgodnie oświadczają, że dostarczone urządzenie zostaje 

przyjęte do eksploatacji bez zastrzeżeń. Nie wnosi się również zastrzeżeń do instruktażu  

i przeszkolenia pracowników Nabywcy.  

4. W przypadku braku instruktażu lub jego niewłaściwego przeprowadzenia, Nabywcy przysługuje 

prawo do niepodpisania niniejszego protokołu.  

5. Stwierdzono, że wykonane prace związane z dostarczeniem do eksploatacji urządzenia przez 

Zbywcę są niezgodne z zawartą umową: 

A. Stwierdzono następujące usterki o nieistotnym charakterze: 

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

…………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………… i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia 

……………………………………………………. 

Pomimo wystąpienia ww. usterek odebrano usługę.  

B. Stwierdzono następujące usterki o istotnym charakterze: 

……………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………… i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia 

………………..……………… 

Odebranie prac jako wykonanych zgodnie z umową odbędzie się po usunięciu ww. usterek.  

6. Podpisy: 

Nabywcy Zbywcy 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………… 

 


