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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (wzór)  

 

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska 24,  

00-791 Warszawa, zarejestrowanym w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000069210, w imieniu i na rzecz którego działa: ……………………………………………………, zwany 

dalej Zamawiającym”  

a  

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………….. z siedzibą w …………….. 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym  

NIP: ………………………………… , REGON: ………………………….., działającym osobiście, zwanym dalej 

„Wykonawcą”  

albo 

……………………. z siedzibą w …..-….. ………, ul. …… …/…., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …..……, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS …….., wysokość kapitału zakładowego: ………….. zł, numer NIP ……., REGON ………, zwaną 

dalej „Wykonawcą” 

 

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

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 

dalej ustawą PZP, została zawarta umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści:   

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Zamawiającemu sprzętu małego AGD, drobnego 

sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego na potrzeby pomieszczeń szkoleń i 

pokazów kulinarnych (tzw. klasopracowni) w budynku „C” NIZP-PZH położonego w Warszawie przy ul. 

Chocimskiej 24 w Warszawie, zwaną w dalszej treści umowy  „dostawą” lub „przedmiotem zamówienia”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  został określony w Załączniku nr 2 do umowy – opis 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia  wraz z wniesieniem   

do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do montażu i uruchomienia dostarczonych w ramach przedmiotu 

zamówienia urządzeń i wyposażenia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich prawidłowego 

działania i możliwości korzystania. 

5. W przypadku dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia urządzeń mechanicznych Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby przed ich uruchomieniem dokonał sprawdzenia poprawności ich działania 

oraz przeszkolił pracowników Zamawiającego z zakresu warunków ich eksploatacji. 
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6. Dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt  musi odpowiadać obowiązującym normom z 

zakresu gatunku pierwszego. 

7. Dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt   musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz 

spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany 

wyrób oraz odpowiednie normy. 

8. Dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 

fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną 

identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, bez konieczności naruszania opakowania. 

9. Dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt  musi być dostarczony w opakowaniu 

zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 

10. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania, dostarczanego w ramach przedmiotu 

zamówienia sprzętu,  do obrotu. 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że:   

1) posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia , 

2) dysponuje potencjałem technicznym i finansowym niezbędnym do realizacji przedmiotu 

zamówienia w sposób należyty i niezakłócony, 

§ 3 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia , o którym mowa w § 1 Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……….. zł (słownie złotych:  …………..) brutto tj. łącznie  z  
podatkiem   od   towarów  i  usług VAT określone na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy wskazany 

w fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony bez uwag protokół końcowy odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

6. Warunkiem płatności wynagrodzenia należnego  Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą 

podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  bez uwag. 

7. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 

1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia  z dniem  podpisania niniejszej umowy, 

chyba, że  z uzgodnień z Zamawiającym będzie wynikał inny termin rozpoczęcia dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 18.12.2020 r.    

3. Wykonawca zobowiązuje się, z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 2, uzgodnić z 

Zamawiającym termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. Dostawa przedmiotu 

zamówienia  nastąpi po uprzednim powiadomieniu telefonicznym lub e-mail przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4. Za dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia  uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu 

zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego, sporządzonego w dwóch egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć razem z przedmiotem zamówienia: 

1) Instrukcje Obsługi sporządzone w języku polskim, wyłącznie ze wskazówkami dot. użytkowania 
i konserwacji, jeśli zostały wystawione przez producenta, 

2) Karty gwarancyjne, jeśli zostały wystawione przez producenta. 
 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia  powstałe w czasie 

transportu oraz pokryje koszt transportu (dostawy). 

2. W przypadku, gdy dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia i wyposażenie   będą 

niezgodny ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć właściwe urządzenia i 

wyposażenie  w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia i wyposażenie  są  

wysokiej jakości, spełniają wymagane polskim prawem normy, nie są obciążone prawami osób trzecich, 

spełniają wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe, posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, są sprawne technicznie i spełniają warunki techniczne i gwarancji. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie urządzenia i wyposażenie  są wykonane zgodnie z wymogami 

stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz właściwe instytucje powołane do sprawowania 

nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia oraz 

posiadają niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklarację zgodności CE. 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Przedmiot zamówienia jest zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonym w § 1 umowy 
oraz w Formularzu ofertowym Wykonawcy. 

2. Okres gwarancji na sprzęt AGD wynosi 24 miesiące od daty odbioru, tj. od daty podpisania Protokołu 
odbioru dostawy bez uwag ze strony Zamawiającego, a na pozostały przedmiot umowy wynosi 12 
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miesięcy od daty odbioru, tj. od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy bez uwag ze strony 
Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
zamówienia lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez naprawę Przedmiot zamówienia lub 
wymianę na nowy, w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, bądź - w przypadku odmowy 
jej uznania - udzielenia w terminie 5 dni odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem. 

5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznaczać będzie uznanie 
reklamacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni - od daty upływu 
terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację - do naprawy Przedmiot zamówienia lub wymianę 
Przedmiot zamówienia na wolny od wad. 

6. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można było wykryć w momencie odbioru (np. 
towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 7 dni 
roboczych od jej wykrycia. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia brakującego Towaru w terminie 3 dni od daty 
otrzymania wyżej wymienionego zawiadomienia. 

8. Zgłoszenia wad będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie lub e mailem 
na nr …………………., e mail………………………………………………Towar reklamowany będzie odbierany 
przez Wykonawcę na jego koszt. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 
stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, termin gwarancji 
biegnie na nowo. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości: 

1) 0,5  %  wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

przypadku niedotrzymania terminu o którym  mowa w § 4 ust. 2 do dnia faktycznego zakończenia 

dostawy, 

2) 0,5 %  wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi liczone od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem,  

3) 20 % (dwadzieścia procent) wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 3 ust. 1 za odstąpienie 

od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę z tytułu nieterminowego opłacenia 

prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający wystawi notę księgową za każde 

potrącenie z wynagrodzenia. 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych 

kar umownych. 

 

 

§ 8 

Klauzula informacyjna 

1. 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) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, 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.; 

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. 

 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego 

miejscowo sąd powszechny. 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednej egzemplarz dla  Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią Umowy są: 

mailto:iod@pzh.gov.pl
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1) Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy, 

2) Załącznik nr 1A do zaproszenia – formularz cenowy, 

3) Załącznik nr 2 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia, 

 

   Zamawiający:      Wykonawca: 


