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Znak sprawy: A-AZ-22-135/9/20 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 

UMOWA NR: ZP/……/20 (WZÓR) 

 

 

zawarta w dniu ………………………….2020 r. w  Warszawie,  pomiędzy: 

 

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w 

Warszawie, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069210, NIP: 525-000-87-32, REGON: 000288461, 

reprezentowanym przez: Rafała Patołę – Prokurenta, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a   

……………., przy ul. ……………., w ……………, wpisaną do ………………., KRS ………….. REGON ……………., NIP 

…………………., reprezentowaną przez: …………….. - ………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz usługa montażu i konfiguracji sprzętu multimedialnego 

w sali konferencyjnej C307 w budynku NIZP-PZH przy ul. Chocimskiej 24. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt wskazany w załączniku 

nr 2 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w terminie do 21  dni 

od dnia zawarcia umowy. 

4. Miejsce wykonania usługi: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa- pokój 307. 

5. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych 

oraz nie może być przedmiotem jakichkolwiek praw osób trzecich.  

6. Dostarczone urządzenie w chwili jego dostawy musi być fabrycznie zapakowane w oryginalne 

opakowanie.  

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wartość przedmiotu zamówienia, stanowiąca całościowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik 

nr 1 do umowy, wynosi ……………. zł brutto (słownie: …………………. złotych) w tym podatek VAT ……. %.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą (m.in. wartość 

urządzenia z podatkiem VAT, dostarczenie  do siedziby Zamawiającego, nawet, jeśli czynności te nie 

zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy.  
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3. Wykonawca przedstawi fakturę VAT za wykonany przedmiot zamówienia.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę, po potwierdzeniu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia w formie podpisanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i 

formalnym faktury VAT. 

5. Strony upoważniają do podpisanie protokołu odbioru  przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 

nr 3 do umowy i stwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy 

przez osoby wymienione w § 3 ust. 4 umowy – co najmniej jedna osoba z każdej ze stron (tj. 

przynajmniej jedna osoba ze strony Zamawiającego i jedna osoba ze strony Wykonawcy). 

6. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. 

Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

niniejszej Umowy. 

9. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zmawiającego, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 

 §3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenie pokrywając koszty transportu 

oraz ubezpieczenia związanego z dostawą. 

2. Przekazanie urządzenia zostanie udokumentowane podpisaniem przez Strony protokołem zdawczo – 

odbiorczym, zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Umowy. 

3. Instalacja, montaż, uruchomienie urządzenia i szkolenie w zakresie obsługi urządzenia muszą być 

wykonane przez Wykonawcę, który  posiada aktualną autoryzację producenta i jest uprawniony do  

wydania certyfikatu ukończenia szkolenia.  

4. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące dane kontaktowe: 

1) Wykonawca: ……………., tel.: ………………….., e-mail: ………………………….. 

2) Zamawiający: ………………….., tel.: ……………….., e-mail: ……………………….. 

5. Faktury VAT i wszelkie pisma, oprócz zamówień, doręczone będą przez Strony na następujący adres: 

1) Wykonawca: ………………………………………………….., 

2) Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 

24. 00-791 Warszawa, 

6. 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. 

7. 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. 

8. Zmiana wskazana w ust. 6 nie wymaga formy aneksu. 
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§ 4 

Gwarancja 

1. Urządzenia objęte będą gwarancją producenta na okres ………….. miesięcy. 

2. Dokumenty gwarancji zostaną dostarczone wraz z urządzeniami. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych 

w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, o 

którym mowa w § 1 ust. 5 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 30% wartości umowy brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu umowy, 

potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z postanowieniem 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 dochodzenia 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 

w formie aneksu do umowy, 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/Rozwiązanie 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 
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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.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadkach: 

1) rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę; 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy; 

3) gdy Wykonawca zapłaci dwukrotnie kary umowne, o których mowa w § 6 Umowy; 

4) gdy zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy, 

5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy.  

6. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 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 Dariusz SKOWERA, kontakt: iod@pzh.gov.pl, 22 542 13 89; 22 

55 09 771 

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. 

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 

odmową realizacji usługi/umowy 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą rozstrzygnięciu przez właściwy 

miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część, a zobowiązania Stron zawarte w 

załącznikach mają taką samą moc dla Stron, co zobowiązania zawarte w pozostałej części Umowy.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

           

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Protokół odbioru 
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Znak sprawy: A-AZ-22-135/9/20 

Załącznik nr 1 do umowy 
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Znak sprawy: A-AZ-22-135/9/20 

Załącznik nr 1 do umowy 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOWU ZAMÓWIENIA 
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Znak sprawy: A-AZ-22-135/9/20 

Załącznik nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
W dniu ……………………..2020 r. 
 
Zamawiający: ……………………………………………………………………….. 
 
Wykonawca: ………………………………………………………………………..  
 
Niniejszym Zamawiający kwituje odbiór sprzętu multimedialnego:  

1. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

2. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

3. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

4. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

5. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

6. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

7. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

8. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

9. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

10. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

11. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

12. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

13. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

14. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

➢ bez uwag/ z uwagami* 

➢ kompletne/niekompletne* 

*Niepotrzebne skreślić 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

w imieniu Zamawiającego: ………………………….. 

 

w imieniu Wykonawcy: ………………………….. 
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