
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu ............ r. w Mikołowie pomiędzy: 
 
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000335411, NIP 6351802538, REGON 241294970 
którą reprezentuje: 
......................................................................................... 
zwaną w dalej Zamawiającym  
a 
........................................................................................................................................................ 
którą reprezentuje:  
........................................................................................................................................................ 
zwaną  dalej Wykonawcą 
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia              
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) zawarta została umowa    
o następującej treści:                
                               

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego, monitorów i drukarek” zwanych w dalszej części umowy „przedmiotem 
umowy” lub „sprzętem” 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1 oraz warunki jego 
wykonania określone są w Warunkach Zamówienia, załączniku nr 1 oraz w ofercie 
złożonej przez Wykonawcę, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej, zgodnie z najnowszymi standardami w realizacji 
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najwyższą 
starannością, na warunkach określonych w umowie.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub 
niestarannego działania, działania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa          
i norm związanych z realizacją przedmiotu umowy 

 
§ 2 

 
WARUNKI I TERMIN REALIZACJI 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w następujących 

terminach: 
a) od daty podpisania umowy do 20-11-2019r – dostawa komputerów stacjonarnych w 

ilości 13 szt. (1 zestaw) 
b) od 2-12-2019r do 4-12-2019r – dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 3 szt. (2 

zestaw), monitorów w ilości 13 szt. oraz drukarek w ilości 16 szt. 
2. Miejscem dostawy jest Dział Administracji w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. 

przy ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów 
3. Dostawa do miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy 



 

4. Za datę wykonania każdej z częściowych dostaw przedmiotu umowy, o których  mowa w 
ust. 1 przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy 
częściowej zwanym dalej „Protokołem odbioru”. Każdy Protokół odbioru obejmuje 
ilościowy i jakościowy zakres przedmiotu umowy.  

5. Za niedotrzymanie terminów dostaw częściowych określonych w ust. 1 z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć kary umowne określone w 
§ 6 ust. 1 pkt a) 

6. W razie stwierdzenia uchybień podczas odbiorów dostaw częściowych Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie wpisując zastrzeżenia do 
Protokołu odbioru 

7. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i 
powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 
dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z przepisami 
prawa. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta 
danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i 
materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji 
nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym 
podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i 
certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych bądź do odstąpienia od 
umowy w terminie 14 dni od daty dostawy z jednoczesnym naliczeniem kar umownych. 
Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu 
wszczęcia stosownych postępowań. 

 
§ 3 

 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy 

(będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe) zgodnie ze złożoną ofertą wynosi  
brutto ...................... złotych, (słownie : ............................. zł)  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z przedmiotem umowy, 
w tym w szczególności: 
a) koszt zaoferowanego sprzętu, w tym opakowania, transportu, załadunku i rozładunku, 

oraz dostarczenia na miejsce dostawy 
b) koszt cła i podatku granicznego - jeśli takie wystąpią 
c) podatek od towarów i usług VAT 
d) konsultacje z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia     

i eksploatacji dostarczonych urządzeń 
e) udzielenie gwarancji na warunkach określonych w umowie i serwis gwarancyjny 

3. Zapłata wynagrodzenia za każdą z dostaw częściowych nastąpi po jej należytej realizacji 
stwierdzonej Protokołem odbioru bez zastrzeżeń - na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, po każdej dostawie,  w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

4. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

5. Podstawą wystawienia faktury są podpisane przez Zamawiającego Protokoły odbioru  
bez zastrzeżeń potwierdzające prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy. 

6. Zamawiający umożliwia przesłanie drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, numer PEPPOL Zamawiającego 
..................................  

 



 

§ 4 
 

REALIZACJA UMOWY 
 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
nadzorowania wykonywania umowy jest Pan ………….. tel.. ……………. 
mail……………………….... 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 
nadzorowania wykonywania umowy jest Pan/i ………….. tel.. ……………. 
mail……………………….... 

 
§ 5 

 
GWARANCJA I WARUNKI SERWISU 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy sprzęty są 

fabrycznie nowe, nieużywane  oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 2019 roku. 
2. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca udziela 

gwarancji na cały dostarczony przedmiot umowy na następujących warunkach: 
a) Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 24 miesiące gwarancji 
b) Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania Protokołu odbioru dla każdej z 

dostarczonych części przedmiotu umowy 
c) Serwis gwarancyjny, prowadzony jest przez Wykonawcę 
d) Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych w tym 

serwisu ponosi Wykonawca (koszty napraw i części zamiennych użytych do napraw) 
e) W przypadku awarii w przedmiocie umowy Wykonawca gwarantuje czas przybycia 

serwisu, podjęcie działań i usunięcie awarii w przedmiocie umowy nie dłuższy niż 
24 godziny, za zgodą Zamawiającego do 48 godzin, od momentu zgłoszenia awarii 
za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail. Brak zgody Zamawiającego i 
przekroczenie terminu uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o 
której mowa w § 6 ust. 1 pkt b) 

f) Wszelkie awarie zgłaszane będą w godzinach od .............. do ............. faxem na nr 
.................... lub e-mailem na adres ................................................... od poniedziałku 
do piątku 

g) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu 
w razie awarii i  konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania oraz 
w przypadku naprawy powyżej 48 godzin od chwili zgłoszenia, sprzętu zastępczego 
równoważnego do czasu wymiany na sprzęt sprawny 

h) Na czas trwania naprawy przedmiotu umowy zawieszony zostaje bieg gwarancji. 
Gwarancja zostanie przedłużona o okres naprawy 

i) Naprawy oraz inne prace serwisowe dokonywane będą w miejscu użytkowania 
sprzętu. Ewentualny demontaż wadliwego sprzętu, transport oraz ponowny montaż 
odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy 

j) W razie nieusunięcia awarii w wymaganym terminie, o którym mowa w pkt. e)  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia usunięcia awarii osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ingerencja w przedmiot 
umowy osób trzecich nie wpływa na ważność i trwałość udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji 

k) W przypadku wystąpienia 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, 
bądź podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest w momencie 4 awarii do wymiany 
sprzętu na nowy wolny od wad, w terminie do 5 dni od daty ostatniej awarii na swój 
koszt 



 

l) Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

m) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu 
odbioru częściowego 

n) W przypadku usunięcia wad w przedmiocie umowy stosuje się takie same terminy 
jak w przypadku usunięcia awarii sprzętu 

o) Własność uszkodzonego sprzętu lub części przechodzi na Wykonawcę w chwili 
dostarczenia nowego sprzętu lub zamontowania części wolnej od wad za wyjątkiem 
elektronicznych nośników informacji w tym dysków twardych, które pozostają u 
Zamawiającego 

p) Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane jedynie przez osoby upoważnione 
przez Wykonawcę lub wskazany przez producenta serwis 

q) Wszelkie naprawy wykonywane będą po uprzednim zabezpieczeniu danych przez 
nieuprawnionym dostępem 

r) Za dostarczenie sprawnego i odbiór uszkodzonego sprzętu odpowiada Wykonawca 
 

§ 6 
 

KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 
a) Za przekroczenie terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w  § 2 ust 1 

umowy w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od 
umownego terminu ich wykonania   

b) Za opóźnienie w usunięciu awarii / wad w ustalonym terminie, o którym mowa w § 5 
ust 2 pkt e) w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 
umownego terminu do ich usunięcia 

c) Za opóźnienie w dostawie sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 5 ust 2 pkt g) w 
wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownego 
terminu do jego dostawy 

d) Za opóźnienie w dostawie sprzętu nowego, wolnego od wad, o którym mowa w § 5 
ust 2 pkt k) w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 
umownego terminu do jego dostawy 

e) Za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 

f) Za nienależyte wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

2. Za okoliczność uprawniającą Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w szczególności 
uznaje się przekroczenie terminu wykonania, o którym mowa w  § 2 ust. 1 umowy o 
ponad 14 dni kalendarzowych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub 
wystąpienia wad ukrytych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z 
faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

 
 
 
 
 



 

§ 7 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 
r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku 
z realizacją umowy.  

b) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.). 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 
a) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

c) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich 
wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych 
osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą. 

 
§ 8 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w 

pierwszej kolejności na drodze polubownej 
3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiającego. 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA                                                                     
        


