
 

UMOWA NR …..              

 

 

 

zawarta w dniu ...................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem 

Zdrowia Centralą z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 1070001057,  

REGON 015817985, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:                                                                                                                                               

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

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

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

a  

………………………………………………………………….. z siedzibą w ………………...  

przy ul. ……………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………,  

NIP ……………….., REGON ………………, zwaną dalej  Dostawcą, reprezentowaną przez:                                                        

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

. 

                                   

 

 

                                                                             § 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i wstawienie wyposażenia do pomieszczeń IT 

do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. 

2. Opis techniczny wyposażenia do pomieszczeń IT określa załącznik nr 1 do umowy. 

3. Przedmiot umowy winien być wydany Zamawiającemu w stanie nadającym się  

do użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

 

                                                                               § 2 

1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Dostawa nastąpi w dni robocze, w godzinach 9:00 - 14:00.                

3. Dostawca  dostarczy  przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 

4. Dostawca zobowiązany jest do rozładunku i wstawienia we wskazane miejsce do 

pomieszczeń IT wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.  

5. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru, stanowiącym  

załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

6. Dostawca zobowiązany jest do wywiezienia opakowań, w których przedmiot umowy 

został dostarczony w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 5. 

7. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu, o którym mowa 

w ust. 5, jest p. Maciej Gabarski lub osoba upoważniona przez Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Informatyki lub Dyrektora Departamentu Informatyki. 

8. Dostawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie 

transportu, rozładunku i wstawienia przedmiotu  umowy. 

9. Dostawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  i  wymiany  wadliwego  przedmiotu  umowy. 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Ustala się łączne wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy w wysokości brutto  

…………… zł (słownie: …………………………. …/100 groszy). 

2. Wykaz cen jednostkowych przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru, 

o którym mowa w § 2 ust. 5. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy nr ……………………………………., 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury.  

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Dostawcy. 

 

 

§ 4 

1. Dostawca na dostarczone wyposażenie do pomieszczeń IT udziela 24 miesięcznej 

gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 2 ust. 5. 

2. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Dostawca, w tym 

Dostawca oświadcza, że w okresie gwarancji zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki  

w przedmiocie umowy w terminie 10 dni roboczych od chwili pisemnego ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego, w formie elektronicznej na adres:……………………………..,  

bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

§ 5 

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Dostawca realizuje przedmiot umowy wadliwie  

lub w sposób sprzeczny z  umową, w terminie do 10 dni roboczych od daty zdarzenia 

będącego podstawą odstąpienia. 

 

 

§ 6 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Dostawca; 

2)  0,5% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  

za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, licząc od terminu 

określonego w § 2  ust. 1. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody 

przekroczy wysokość zastrzeżonych  kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania  

z przysługującego Dostawcy wynagrodzenia, wynikającego z wystawionej faktury,  

na co Dostawca wyraża zgodę.      

                                                           

 



§ 7 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

 

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 może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 9 

Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób 

trzecich wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

§ 10 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

2. Częścią składową umowy są: 

a) załącznik nr 1 – Opis techniczny wyposażenia do pomieszczeń IT, 

b) załącznik nr 2 – Protokół odbioru, 

c) załącznik nr 3 – Wykaz cen jednostkowych. 

 

 

 

 

DOSTAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY  

 

 



 

 Załącznik nr 1  

  

 

 

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA DO POMIESZCZEŃ IT 

 
1. Parametry techniczne skrzyni aluminiowej: 

 Lekka i wytrzymała konstrukcja aluminiowa skrzynki z uchwytami umożliwiającymi transport  

 Musi posiadać możliwość zamknięcia pojemnika na klucz, kłódkę, plombę  

 Musi posiadać uszczelkę chroniącą przed kurzem i wilgocią 

 Waga skrzyni: max 7kg 

 Grubość ścianki/dna ~ 0,8 mm 

 Objętość  wewnętrzna min.: 140l 

 Wymiar zewnętrzny (mm) min.: 900x490x380 max.: 930x490x420 

 Wymiar wewnętrzny (mm) min.: 870x460x350 max.: 900x560x390 

 

2. Parametry techniczne koszy aluminiowych: 

 Lekka i wytrzymała aluminiowe kosze o bardzo małej masie z uchwytami umożliwiającymi 

przenoszenie  

 Waga kosza: max 3,5 kg 

 Grubość ścianki/dna ~ 0,8 mm 

 Objętość  wewnętrzna min.:  ~67 l 

 Wymiar zewnętrzny (mm) min.: 585x385x370 max.: 587x387x360 

 Wymiar wewnętrzny(mm) min.: 550x350x350 max.: 552x352x355 

 

3. Parametry techniczne szaf archiwizacyjnych: 

 Konstrukcja wykonana z trwałej blachy stalowej 

 Drzwi wykonane z blachy stalowej o gr 0,8-1,0 mm 

 Wyposażona w min. 4 półki o nośności ok. 50kg 

 Półki muszą mieć możliwość łatwej regulacji  

 Szafa musi posiadać zamek zabezpieczający klucz/zamek szyfrowy/zamek elektroniczny 

 Wymiar szafy min.: 1950x1200x400 max.: 1990x1200x435 

 

4. Parametry techniczne kasety do przewożenia kopii bezpieczeństwa: 

 Trwała konstrukcja odporna na działanie skrajnych temperatur -33/+99 C 

 Ochrona przed warunkami atmosferycznymi (wilgoć, piach, kurz) 

 Zamek na klucz/zamek szyfrowy/zamek elektroniczny lub inne zabezpieczenie zapobiegający 

otwarciu kasety przez osoby trzecie 

 Rączka umożliwiająca transportowanie  

 Musi mieścić dokumenty w formacie: min A4 

 Objętość  wewnętrzna min ~ 13 l 

 Waga kasety: max 3 kg 

 Wymiar zewnętrzny (mm) min.: 360x304x194 max.: 360x420x194 

 Wymiar wewnętrzny(mm) min.: 330x234x170 max.: 330x350x170 

   DOSTAWCA                                                                                  ZAMAWIAJACY 



 

             Załącznik nr 2 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

spisany w dniu ………….. 2018 r. 

 

 

 

 

Zamawiający:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń IT przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. 

 

 

Dostawca:  

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dostarczone wyposażenie do pomieszczeń IT jest zgodne z przedmiotem umowy nr 

……………. i nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz wstawienia. 

 

 

 

 

Uwagi Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 

 

 

DOSTAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

                      

 

         

 

         

 



 

  Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH 

 

 

 

     

Lp. Nazwa 

Cena 

jednost-

kowa 

netto (zł) 

Zapotrzebowanie 

Zamawiającego 

(szt.) 

Cena 

łączna 

netto (zł) 

Podatek 

VAT 

(zł) 

Cena 

łączna 

brutto 

(zł) 

1. Skrzynia aluminiowa  5  23%  

2. Kosz aluminiowy  15  23%  

3. Szafa archiwizacyjna  5  23%  

4. 
Kaseta do przewożenia kopii 

bezpieczeństwa 
 2  23%  

OGÓŁEM      

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 


