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zał. nr 3 do Zaproszenia 

 

UMOWA  SPRZEDAŻY    (wzór)               
 

zawarta w dniu _________ 2020 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 
 

Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy  

ul. Arkońskiej 45, który reprezentuje: 
 

_________________________ – Dyrektor Oddziału 
 

NIP  851-28-86-821 

REGON  015817985-00096 
 

zwanym dalej Kupującym 
 

a 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

NIP   

REGON   
 

Zwanym dalej Sprzedawcą 
 

 

 
 
 

§ 1 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu fabrycznie nowy serwer backupowy, 

zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w zał. nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz ofertą Sprzedawcy z dnia ………….. 2020 r, dołączonymi 

do umowy jako jej integralna część.  

2. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia …………….. 

2020 r. 
 

§ 2 

Sprzedawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej 

osobie. 
 

§ 3 

1. Na zakupiony serwer, stanowiący przedmiot niniejszej umowy, udzielona zostaje Kupującemu  

5-letnia gwarancja producenta, liczona od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu. 

2. Sprzedawca zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji sprzętu. Serwis 

dostępny będzie w systemie Next Business Day. Próba rozwiązania problemu ze sprzętem 

odbywać się będzie poprzez zdalne wsparcie telefoniczne i mailowe. Jeśli problemu nie uda się 

rozwiązać zdalnie, Sprzedawca zapewnia wizytę inżyniera serwisu, najpóźniej w następnym dniu 

roboczym po zgłoszeniu awarii, w godzinach pracy 8:00 – 16:00. 
 

 

§ 4 

1. Jeżeli w zakupionym i dostarczonym serwerze, stanowiącym przedmiot zamówienia, zostaną 

stwierdzone wady w okresie gwarancji producenta, Kupujący może żądać, by wady te zostały 

usunięte przez producenta sprzętu, zgodnie z warunkami gwarancji producenta. 

Warunki gwarancji producenta dostępne będą na jego stronie internetowej pod adresem: 

………………………………………………………………………………………………………... 

2. W przypadku uszkodzenia dysków twardych w okresie gwarancji i niemożności ich naprawienia na 

miejscu, Sprzedawca zapewni ich wymianę na sprawne, a uszkodzone dyski pozostaną 

w dyspozycji Kupującego. 

3. Usunięcie stwierdzonych wad Strony umowy potwierdzą stosownym protokołem. 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady 

towaru. 
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§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Kupujący zapłaci Sprzedawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………….), 

w tym należny 23% podatek od towarów i usług VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Sprzedawcy nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy  

w banku …………………… nr: ………………………, w terminie …… dni od daty doręczenia 

Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. 

3. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Kupującego. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego. 

5. Podstawą do wystawienia przez Sprzedawcę faktury będzie protokół odbioru, bez zastrzeżeń, 

który ze strony Kupującego podpisze Naczelnik Wydziału Informatyki lub wyznaczony przez 

niego pracownik. 

6. Sprzedawca na wystawionej fakturze poda następujące dane dotyczące Kupującego: 
 

             Nabywca:  Narodowy Fundusz Zdrowia 

                ul. Rakowiecka 26/30 

                02-528  Warszawa             

              NIP    107-00-01-057 
 

              Płatnik:   Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  

                                                                   Narodowego Funduszu Zdrowia 

                         ul. Arkońska 45      71-470  Szczecin 
                

przesyłając/dostarczając fakturę na adres Kupującego: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45. 
 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca zobowiązuje się 

zapłacić Kupującemu kary umowne: 

1) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, 

2) w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za niedostarczenie w terminie przedmiotu 

zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

umownej brutto, w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z powodu okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność Kupujący. 

3. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Kupujący może wyznaczyć 

dodatkowy termin dostawy serwera nie rezygnując z obciążenia karą umowną i odszkodowania. 

4. Kupujący może odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Sprzedawca 

opóźnia się 7 dni roboczych z dostawą serwera stanowiącego przedmiot umowy, chyba że 

opóźnienie w dostawie przedmiotowego sprzętu będzie spowodowane wystąpieniem siły 

wyższej, na co Sprzedawca przedłoży stosowny dokument/stosowne wyjaśnienia. 

5. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała 

z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono. 
 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 9 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy Strony 

poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie. 
 

 

§ 10 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, w oparciu o normę art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r, 

poz. 1843, z późn. zm.). 
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§ 11 

Umowa została sporządzona w  3 (trzech)  jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egzemplarze dla 

Kupującego i 1 egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

 
 

  SPRZEDAWCA                       KUPUJĄCY 

 

 

 
 

        ……………………….     ………………………… 


