
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 

CEM.ZP.261.41/16 

Wzór Umowy Nr …../2016 

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. 2016 r. poz. 1020) pomiędzy:  

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

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

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

2. mgr Monikę Wąsowską – Główną Księgową; 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

Spółką, Nr KRS ………………………. albo prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………… z siedzibą w ……………………….. , posiadającym REGON …………………… 

i NIP …………………………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej,  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać sieć bezprzewodową. W ramach 

realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy  urządzenia wskazane przez Zamawiającego  

w Zapytaniu ofertowym, zwane dalej „urządzeniami” oraz wykona rozprowadzenie  instalacji w 

siedzibie Zamawiającego, niezbędnej do  uruchomienia i skonfigurowania dostarczonych urządzeń z 

pozostałą infrastrukturą Zamawiającego, zwane dalej „robotami”. Przedmiot umowy zostanie 

wykonany zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia, o których mowa w § 1: 

1) odpowiadają powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla urządzeń 

tego rodzaju, w szczególności spełniają wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa, 

obowiązujące w dniu ich wydania; 

2) są w pełni sprawne, fabrycznie nowe, dotychczas nieużywane i nieuszkodzone;  

3) nie były 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) mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczonych urządzeń, a także że nie 

są one przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, ani nie przysługuje do nich żadne prawo 

osób trzecich oraz nikt nie rości sobie do nich pretensji i nie są obciążone żadną inną wadą 

prawną.   

3. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania do obrotu oprogramowania 

zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach. Wykonawca odpowiada za uprawnienie 



Zamawiającego do korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniami, w ramach 

zwykłego użytkowania, z chwilą ich dostarczenia . 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące 

informacje o warunkach na terenie siedziby Zamawiającego, na którym mają być wykonane 

roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu 

prac, warunków i okresu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 

pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.   

2. Wykonawca oświadcza, iż roboty w ramach przedmiotu umowy zostaną wykonane z materiałów 

zakupionych przez Wykonawcę, które będą odpowiadały normom określającym wymagania 

wyrobów dopuszczonych do obrotu, pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, 

określonym w prawie budowlanym.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wyposażenie, znajdujące się w pomieszczeniach,  

w których będą wykonywane roboty, przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas prowadzenia 

robót oraz do uprzątnięcia i uporządkowania miejsca robót po ich zakończeniu. 

 

§ 4 

1. Przedmiot umowy polegający na  wykonaniu sieci bezprzewodowej zostanie wykonany  

w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.   

2. Wykonanie robót nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed planowanym 

wykonaniem robót o terminie ich rozpoczęcia i zakończenia. Okres wykonania robót nie może 

trwać dłużej niż 3 dni.  

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że zakres odbioru stanowi całość przedmiotu umowy tj. wykonanie sieci 

bezprzewodowej. 

2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go 

przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji numerów seryjnych dostarczonych urządzeń 

u producenta tych urządzeń.  

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu Stron. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru 

termin ich usunięcia; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których 

mowa w ust. 4 oraz do wystąpienia o wyznaczenie terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 



7. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

8. Postanowienia licencyjne do oprogramowania, zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach, 

obejmują prawa Zamawiającego co najmniej w następującym zakresie: 

1) trwałe albo czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości albo w części dla 

wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z niego, w tym 

utrwalanie i zwielokrotnianie go dowolną techniką, w tym techniką zapisu 

magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, 

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

2) udostępnienie oprogramowania użytkownikom końcowym w zakresie, w jakim 

wynika to z charakteru postanowień licencyjnych albo ich części, a także 

udostępnienie go innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak 

dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju 

systemów informatycznych Zamawiającego.   

9. W dniu zainstalowania i uruchomienia dostarczonych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do 

przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

niezbędnych do korzystania z dostarczonych urządzeń tj. karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi 

itd. Wszystkie dokumenty dotyczące urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim lub 

angielskim. Instrukcje obsługi mogą być dostarczone w wersji elektronicznej np. na nośniku 

CD/DVD.  

11. Jeżeli z powodu wady prawnej urządzeń Zamawiający będzie zmuszony wydać je osobie trzeciej, 

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

1, bez względu na inne postanowienia umowy.   

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres: 

1) ….. miesięcy dla zamontowanych urządzeń; 

2) ….. miesięcy na wykonane roboty. 

2. Gwarancja nie może ograniczyć praw Zamawiającego w zakresie przenoszenia dostarczonych 

urządzeń związanego ze zmianą siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa z użyciem nowych i oryginalnych części 

albo wymiana urządzenia, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. W przypadku, gdy 

konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze 

uszkodzone urządzenie z siedziby Zamawiającego i dostarczy po naprawie oraz ponownie je 

zamontuje na własny koszt i ryzyko. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterek w 

przedmiocie umowy, do dokonania naprawy albo wymiany zgodnie z następującymi zasadami: 

1) w przypadku punktu bezprzewodowego w ciągu 10 dni roboczych; 

2) w przypadku przełącznika w ciągu 2 dni roboczych; 

3) w przypadku wykonanej instalacji w ciągu 2 dni roboczych. 

5. Przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od zgłoszenia awarii do momentu 

dokonania naprawy. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  

z przyczyn tkwiących w urządzeniach, objętych przedmiotem umowy, w chwili dokonania ich 

odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn, 

za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 

ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji.  

7. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do 

zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień 

z tytułu gwarancji i rękojmi. 



§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną 

ofertą w wysokości … zł (słownie: ……….…  zł  i 00/100)   

+ podatek VAT ...% wynosi … zł (słownie: …… zł  

i 00/100) razem: …… zł brutto (słownie: ……… zł i 00/100). 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 7. 

3. Strony ustalają, że płatność z tytułu wystawionej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty  

otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej 

umowy oraz niezbędne do jej wykonania.  

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane  

w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy. 

7. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zwłoka w zapłacie faktury powoduje po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych.  

§ 8 

1. Osobami zobowiązanymi do kontaktu i stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: …………. tel………… e-mail …………..……………; 

2) ze strony Zamawiającego: …………. tel. ………..email …………..…..………… . 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego 

niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony.  

 

§ 9 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania albo nienależytego wykonania umowy stosuje się 

następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego; 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy, przekraczający terminy realizacji, określone w § 4; 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia przekraczający 

termin realizacji zobowiązania gwarancyjnego świadczonego przez Wykonawcę, 

określonego w § 6 ust. 4. 

2. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

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

umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

  



§ 10 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy. 

2. Zamawiający lub Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeżeli druga Strona  

w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych 

korzyści, które Strony mają osiągnąć w wyniku realizacji umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia albo jej rozwiązania. 

4. W przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przedstawiciele Stron, wskazani w § 8 ust. 1, 

sporządzają protokół określający stopień zrealizowania przedmiotu umowy według daty 

odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania wraz z określeniem ilościowego zaawansowania 

wykonania przedmiotu umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę rozliczenia finansowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Strona odstępująca od umowy albo ją rozwiązująca w trybie ust. 2 powinna podać także pisemne 

uzasadnienie swojej decyzji.  

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać uzyskane informacje wyłącznie w celu należytego 

wykonania umowy. 

2. W przypadku, jeżeli Wykonawca w związku z wykonaniem umowy wejdzie w jakikolwiek 

sposób w dowolnym czasie w posiadanie informacji poufnej, nawet jeżeli wiedza o poufności 

informacji dotarła do niego z opóźnieniem – nie zwalnia to w żadnym przypadku Wykonawcy z 

dochowaniem zasad poufności. Wykonawca oświadcza, że jest świadom odpowiedzialności 

karnej za niedochowanie tajemnicy, to jest za przestępstwo opisane w art. 266 § 1 Kodeksu 

karnego oraz odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) uregulowanej w art. 415 i 471 

Kodeksu cywilnego.   

 

§ 12 

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo 

przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

§ 13 

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 Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 

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

zawarcia umowy. 

 

§ 14 

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 Zamawiającego.  

 

§ 15 

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

każdej ze Stron. 

2. Integralne części składowe umowy stanowią: 

1) zapytanie ofertowe; 

2) oferta Wykonawcy; 

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 
  



Załącznik Nr 3 do umowy  

 

Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór 

Zamawiający: 

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 Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać pełne dane Wykonawcy) 

 

do eksploatacji następujący przedmiot umowy: 
Lp. Nazwa przedmiotu Typ Liczba Licencja 

1.     

 

1. Nabywca potwierdza, iż otrzymał wraz dostarczonym przedmiotem umowy: 
- dokumenty potwierdzające gwarancję;  

- 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 przedmiotu umowy w miejscu wyznaczonym przez 

Nabywcę, 

- przeszkolenie pracownika Nabywcy w zakresie zasad funkcjonowania, obsługi  

i prawidłowej eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Niniejszym Nabywca i Zbywca zgodnie oświadczają, iż dostarczony przedmiot umowy zostaje przyjęty 

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 przedmiotu umowy 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: 

Zamawiający Wykonawca 
 

……………………………………………………………

………… 

 

………………………………………………………………………

…………….. 

 


