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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

                                                                              

  W ZÓR 
 

 U M OW A N r … . . / M CS /… . /18 
 
 
zawarta w dniu  …………….. w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Zjazd 1, 
00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000338846, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6 606 000,00 zł 
i numerze NIP: 5252465327, REGON: 142049482, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym 
przez: …………………………………………………………………………………………. 

a 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

………………………… z siedzibą, przy ulicy …………………, 00-000 ………………  wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....…………………..    ….. 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: …………….., NIP : ……………REGON: ………., zwanym 
dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…………………… w …………………,   ul. …………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem ..............., NIP: ……………, REGON: 
…………….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” zawarto umowę następującej treści (dalej: „Umowa”): 
 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ………   
w ilościach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia / Formularzu asortymentowo - cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy będzie wydany Zamawiającemu w stanie 

fabrycznie nowym, wolnym od wad fizycznych i prawnych oraz w stanie nadającym się do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do Zespołu Zaopatrzenia i Magazynowania – Magazyn w 
Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1 III piętro p. 329. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyrób będący przedmiotem Umowy jest wprowadzony do obrotu i do 
używania na terenie Unii Europejskiej. 
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§ 2. Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu Umowy będzie zrealizowana w terminie do ……. dni od 
dnia podpisania Umowy. 

2. Podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru, potwierdza fakt terminowego i należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy cenę brutto w wysokości: …………… zł (słownie: ………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie podane w ust 1. jest zgodne ze złożoną ofertą i zawiera wszystkie koszty związane  
z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport zagraniczny  
i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za 
granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku  
u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 

3. Wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT może nastąpić po dostawie przedmiotu umowy,  
o którym mowa w § 1 oraz po dacie odbioru, o której mowa w § 2 ust. 2. 

4. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego jest 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru po stronie Wykonawcy jest 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Zapłata należności za realizację odebranej części przedmiotu umowy, stosownie do podpisanego 
protokołu odbioru następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury za 
odebraną część pr.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną  kwotą. 

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, wynikającej z nn. Umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 4. Warunki usunięcia wad lub braków 

1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie umowy, 
Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni  od daty dostarczenia przedmiotu umowy powiadomi o tym 
fakcie na piśmie Wykonawcę. 

2. W przypadku zastrzeżeń wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
płatności faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego.  

3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach lub wadach w 
dostarczonym przedmiocie umowy nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia 
reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego, w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia uwzględnienia reklamacji. 

5. Po dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad albo brakującego zostanie podpisany protokół 
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

 

§ 5. Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone poszczególne urządzenia na okres 
………..…….zgodnie z ofertą z dnia …………………. 

2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 
1) instalowania i wymiany w dostarczonym sprzęcie komputerowym oraz urządzeniach aktywnych 

standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel 
Zamawiającego; 
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2  dysponowania dostarczonym sprzętem komputerowym  w razie sprzeda y lub innej ormy 
przekazania sprzętu komputerowego - uprawnienia z tytułu gwarancji przec odzą na nabywcę. 
Nabywca powiadomi gwaranta o przejęciu sprzętu  

3. Wykonawca oświadcza  e posiada pełne prawo do dostarczonego przedmiotu umowy  
4. Wykonawca oświadcza  e dostarczając licencje na korzystanie z programu nie narusza adnyc  

praw osób trzecic  oraz e będzie ponosił pełną odpowiedzialnoś  z tytułu naruszenia praw osób 
trzecic  w związku z przedmiotem umowy. 
 

§ 6. WYPOWIEDZENIE /ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1.  Zamawiający mo e wypowiedzie  lub odstąpi  od niniejszej umowy zac owując 7 dniowy termin 
wypowiedzenia  jeśli Wykonawca naruszy jej istotne warunki  wykonuje dostawę wadliwie  
nieterminowo  w szczególności przekroczy termin wykonania zamówienia o 10 dni. 
Wypowiedzenie/odstąpienie mo e nastąpi  w terminie do 60 dni od zaistnienia podstaw do tego. 

2.  Zamawiający mo e wypowiedzie  lub odstąpi  od umowy jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności 
powodująca  e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym  czego nie mo na było przewidzie  
w c wili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku mo e nastąpi  w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o powy szyc  okolicznościac . W takim wypadku Wykonawca mo e ąda  
jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku  o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca mo e ąda  wyłącznie wynagrodzenia 
nale nego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
1  za odstąpienie/wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  le ącyc  po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1  
2   za opó nienie w dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 2% ceny brutto urządzenia  którego 

opó nienie dotyczy  za ka dy rozpoczęty dzień opó nienia od terminu określonego § 2 ust. 1  
3  za opó nienie w usunięciu wad stwierdzonyc  przy odbiorze przedmiotu Umowy   

w wysokości 2% ceny brutto urządzenia  którego opó nienie dotyczy  za ka dy rozpoczęty dzień 
opó nienia  liczony od  terminu określonego w § 4 ust.4. 

2. Łączna wysokoś  kar umownyc  naliczonyc  na podstawie ust 1 pkt 2 i 3  nie mo e przekroczy  
35% wartości brutto  określonej  w § 3 ust.1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo doc odzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadac  
ogólnyc . 

4. Kary umowne mogą podlega  stosownemu łączeniu. 
5. Egzekwowanie kar mo e nastąpi  poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 

aktury  na co Wykonawca niniejszym wyra a zgodę. 
 

§ 8. Zmiany w umowie 

1. Strony  na podstawie przepisu art. 144 ustawy pzp ustalają  e ka da istotna zmiana Umowy mo e 
nastąpi  za zgodą obu Stron wyra oną na piśmie pod rygorem niewa ności  tj. w ormie aneksu do 
Umowy oraz według zasad i na warunkac  określonyc  poni ej.  

2. Zamawiający przewiduje mo liwoś  dokonania zmiany Umowy w następującyc  sytuacjac  
1  w przypadku  gdy nastąpi zmiana powszec nie obowiązującyc  przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy  
2  nastąpiła zmiana danyc  podmiotów zawierającyc  Umowę np. w wyniku przekształceń  

przeję  itp.  
3  nastąpiła zmiana nazwy andlowej  

3. W celu dokonania zmian postanowień Umowy wnioskowanyc  przez Stronę zobowiązana jest ona 
pisemnie wystąpi  z propozycją zmiany warunków Umowy wraz z ic  uzasadnieniem  
i udokumentowaniem. 
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2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających Umowę (itp. w wyniku niektórych 
przekształceń, przejęć, itp.); 

3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej; 

3. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany Umowy powinny być szczegółowo uzasadnione  
i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany Umowy. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) Kodeksu cywilnego, 

2) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie realizacji 
przedmiotu Umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub 
wystąpienia innych problemów związanych z terminowym wykonaniem Umowy.  

3. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron. 

5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


