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Załącznik Nr 2 
WZÓR UMOWY 

 
W dniu ….02.2017 r. w Warszawie pomiędzy: 
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą przy ulicy  
Koszykowej 78, 00-671 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, NIP: 1132555793, REGON: 140130346, 
reprezentowanym przez:  
płk mgr farm. Piotra KLAMROWSKIEGO - Dyrektora 
a firmą …………………….. z siedzibą przy …………………………………….., wpisaną do 
…………………………………………………………………………. pod numerem 0000359780, 
NIP: …………………, REGON: ……………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
……………………..  -  ………………………… 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 30 000 euro, mając na 

uwadze art. 4 pkt  8 ustawy PZP przedmiotowa umowa została zawarta bez zastosowania ustawy 
PZP na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. 

2. Strony podejmują współpracę w zakresie sprzedaży i instalacji 15 Rejestratorów GSM  
w urządzeniach znajdujących się w Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie, al. Racławickie 23, 
współpracujących z systemem monitoringu temperatury  należącym do Wykonawcy.  

3. Termin wykonania instalacji systemu monitoringu temperatury:  do  …………...2017 r. 
 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA 
Wykonawca  zobowiązuje się do 
- Sprzedaży 15 szt. Rejestratorów uniwersalnych GSM (zgodnie z załącznikiem nr 1) 
- Instalacji rejestratorów we wskazanych urządzeniach. 
- Walidacji 30 czujników współpracujących z rejestratorami. 
- Szkolenia 10 pracowników z obsługi urządzeń. 
- Zapewnienia działania urządzeń w okresie trwania umowy 
 Zamawiający zobowiązuje się do:  
- Udostępnienia urządzeń do instalacji rejestratorów. 
- Zapewnienie obecności pracowników na szkoleniu z obsługi urządzeń. 
- Zapłaty za Produkt i usługę. 
- Używania Produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. 

 
§ 3. PŁATNOŚCI  

1. Z tytułu sprzedaży i dostawy Produktu Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………………………… złotych 
00/100) w tym 23% podatek VAT. 

2. Płatność  dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę   
w terminie …. dni od dnia doręczenia faktury VAT do Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie 
Zamawiającego, zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) powiadomić 
pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. 

4. Dla należności przeterminowanych powyżej 30 dni Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia 
z wnioskiem Zamawiającego o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległych należności. 

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY 
Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie 
strony protokołu odbioru urządzeń i instalacji. 

 
§ 5. GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji biegnącej od dnia podpisania protokołu , o którym 
mowa w § 4. 
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2. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany 
każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonych urządzeń, które uległy 
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji jeżeli 
są one spowodowane niezastosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikającej  
z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja) 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego 
przyjmowania telefonicznych i faksowych zgłoszeń usterek pod numerem telefonu ……………  
i faksu ………………………... 

5. Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania 
zgłoszenia uszkodzenia. 

6. W przypadku, gdy okres naprawy przekracza 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia urządzenia zastępczego. 

7. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w urządzeniu powoduje jego wymianę 
na nowy. 

8. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy lub autoryzowanego serwisu uzyska 
nieograniczony dostęp do naprawianych urządzeń w czasie pracy użytkownika urządzeń lub 
urządzenie zostanie przesłane do siedziby Wykonawcy przesyłką kurierską na koszt 
Wykonawcy. 

 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości  dotyczących 
Zamawiającego, które uzyska podczas realizowania Umowy. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksów do Umowy, 
pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu Umowy. 
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą na zasadach 
wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników Wykonawcy i Zamawiającego. 
5. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 
Egz. nr 1  - Dział Finansowo-Księgowy WCKiK SPZOZ 
Egz. nr 2  - „Wykonawca” 
Egz. nr 3  - Sekcja Zamówień Publicznych WCKiK SP ZOZ 
   - Sekcja Zabezpieczenia Technicznego WCKiK SPZOZ 
   - Kierownik TS WCKiK w…………….. 
 
Zał.: …… na ….. ark. 
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