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Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego …………………, zgodnego z
ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
2. Dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie musi być nowo wyprodukowane, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie w chwili jego dostawy musi posiadać cechy opakowania
pierwotnego.
4. Dostawa będzie zrealizowana w terminie ………. dni od dnia podpisania Umowy.
§2
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytej realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, zgodne z ofertą
Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy), Wykonawca otrzyma od Zamawiającego cenę w wysokości
.................. złotych brutto (słownie: ..................... złotych brutto), w tym podatek VAT ....%.
2. Wynagrodzenie za wykonaną dostawę płatne będzie zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę ofertą
Wykonawcy; Załącznik ten stanowi podstawę do wyliczeń cen za poszczególny sprzęt oraz
oprogramowanie.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony sprzęt i oprogramowanie w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówiony i dostarczony sprzęt i licencje.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (m.in. wartość sprzęty i licencji, ich
dostawy, podatku VAT) nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści
niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków
technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet,
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do
prawidłowego wykonania niniejszej Umowy chyba, że konieczność podwyższenia wynagrodzenia
wynika z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoby, za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność.
7. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po
podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
8. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 7 spowoduje
ponowne naliczenie 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych lub
brakujących dokumentów.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie pokrywając koszty
transportu oraz ubezpieczenia związanego z dostawą.
2. Przekazanie sprzętu i oprogramowania zostanie udokumentowane podpisanie przez Strony
protokołem zdawczo – odbiorczym, zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Umowy.
3. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące dane kontaktowe:
a) Wykonawca: ……………..
b) Zamawiający: ……………..
4. Faktury VAT i wszelkie pisma, oprócz zamówień, doręczone będą przez Strony na następujący
adres:
a. ………………………………………………………………………………………………………,
b. Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
ul. Chocimska 24. 00-791 Warszawa,
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 4
i 5. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie do której jest adresowane.
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6. Niepowiadomienie o zmianie danych o których mowa w ust. 4 lub 5, skutkuje przyjęciem, iż pisma
adresowane na ostatni prawidłowo wskazany adres zostały skutecznie doręczone.
7. Zmiana wskazana w ust. 6 nie wymaga formy aneksu.
§4
Gwarancja
1. Sprzęty i oprogramowanie objęte będzie gwarancją producenta, zgodnie z dokumentem gwarancji
producenta.
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2. Dokumenty gwarancji zostaną dostarczone wraz z sprzętem i oprogramowaniem.
§5
Kary umowne
1. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w
wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, o którym
mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie
w zakresie terminu dostawy sprzętu oraz oprogramowania i kompletności realizacji zamówienia,
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym zachowując prawo do
dochodzenia kary umownej naliczonej na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu
umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z zapisem w ust. 1 bezpośrednio
z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powstała należność,
wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wykonalności.
5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość kary
umownej, w przypadku kiedy wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej.
§6
Zmiany
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§7
Spory
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się rozstrzygnąć
Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§8
Cesja wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy,
niezależnie od prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kosztów i kar
umownych na zasadach opisanych w Umowie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
§ 10
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Ludwiniak, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować Strona | 3
odmową realizacji usługi/umowy
§ 11
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Załącznik:
1. Oferta cenowa.
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór protokołu odbioru

