UMOWA Nr
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………… 2019 r. w Warszawie, pomiędzy:
Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z siedzibą w Warszawie (02-222) przy Al. Jerozolimskich 181C, działającym na podstawie ustawy z dnia
18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718, ze zm.), NIP 5213214182, REGON 015249601,
reprezentowanym przez ……………………, zgodnie z pełnomocnictwem nr ………., którego kopia stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy, udzielonym w dniu ………….…... przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”,
a
…………………………………...................................................................................................
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”.
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty 30 000 euro, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze swoją ofertą, której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,
dostarczyć, przenieść na Zamawiającego własność i wydać Zamawiającemu projektory multimedialne
w liczbie 8 szt., zwane dalej łącznie „Urządzeniami”, a pojedynczo „Urządzeniem”, które określono
w tabeli:
rodzaj

Urządzenie

liczba

1.

projektor multimedialny ………………………………

2.

projektor multimedialny ………………………………

(model/typ/producent )
(model/typ/producent )

5 szt.
identycznych
3 szt.
identyczne

cena jednostkowa
netto (bez VAT)

łączna wartość
brutto (z VAT)

PLN/szt.

PLN

PLN/szt.

PLN

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie Urządzenia:
1) stanowią jego wyłączną własność, są wolne od obciążeń i praw osób trzecich oraz nie istnieją żadne
przeszkody lub ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Urządzeń przez Wykonawcę;
2) pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej, są fabrycznie nowe i nie
były używane, są wolne od wad technicznych i prawnych, spełniają wymagania określone w normach
dotyczących Urządzeń, posiadają wymagane deklaracje CE lub deklaracje zgodności oraz funkcje
i parametry techniczne określone w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu należytej staranności
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez Wykonawcę.
§ 2.
1. W terminie do ……..…………….. 2019 r. tj. 21 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca na własny
koszt i ryzyko dostarczy oraz wyda wszystkie Urządzenia Zamawiającemu, co zostanie przeprowadzone
i potwierdzone w sposób określony w tym paragrafie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
sprawdzenia właściwości technicznych Urządzeń przedstawionych Zamawiającemu do odbioru.
2. Nie później niż na 3 dni robocze przed realizacją dostawy Urządzeń Wykonawca zgłosi swoją gotowość
Zamawiającemu telefonicznie na numer ……………… lub pocztą elektroniczną na e-mail
……………..@urpl.gov.pl. Strony uzgodnią datę i godzinę rozpoczęcia odbioru Urządzeń,
obejmującego odbiór ilościowy i jakościowy. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany
jest uczestniczyć w przekazaniu Zamawiającemu Urządzeń do odbioru.
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3. Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnionym terminie dostarczyć wszystkie Urządzenia wraz
z przynależnym osprzętem, wyposażeniem, instrukcjami sporządzonymi w języku polskim w formie
drukowanej i elektronicznej, dokumentami gwarancyjnymi Wykonawcy o ile zapewniają
Zamawiającemu warunki korzystniejsze od określonych w § 4, innymi dokumentami przypisanymi do
Urządzenia – całość sprawdzona przez Wykonawcę pod względem ilościowym i jakościowym.
4. W ramach ceny określonej w § 3 ust. 1-3 Wykonawca zapewnia transport i rozładunek Urządzeń do
wyznaczonych miejsc, wykonane w sposób umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą działalność
Zamawiającego, w tym także Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych Urządzeń do
pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego.
5. Po stwierdzeniu, że modele, typy i liczba Urządzeń przedstawionych do odbioru jest zgodna z Umową,
co kończy odbiór ilościowy, Zamawiający przystąpi do odbioru jakościowego, który ma na celu
potwierdzenie czy dostarczone Urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w specyfikacjach
technicznych Urządzeń zamieszczonych w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 2 do Umowy.
6. Zamawiający sprawdzi właściwości techniczne Urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia
przedstawienia ich do odbioru, z zastrzeżeniem prawa odmowy dokonania odbioru Urządzenia, które
w szczególności:
1) ma ślady użytkowania, widoczne wady fizyczne lub jest niekompletne lub jego opakowanie nie jest
oryginalnie lub jest uszkodzone;
2) pomimo próby uruchomienia nie działa lub działa nieprawidłowo;
3) nie posiada parametrów lub cech określonych w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 2 do
Umowy;
4) jest pozbawione przynależnego osprzętu, wyposażenia, instrukcji, ewentualnie dokumentów
gwarancyjnych oraz dokumentów licencyjnych.
7. Po dokonaniu sprawdzenia określonego w ust. 6, co kończy odbiór jakościowy, Strony sporządzą
protokół, zwany dalej „Protokołem odbioru”, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
8. Do przekazania i odbioru Urządzeń wraz z elementami określonymi w ust. 3 oraz podpisania Protokołu
odbioru upoważnieni są:
1) w imieniu Zamawiającego: …………………….., tel. ..……………, e-mail: ……………..@urpl.gov.pl
lub …………….………, tel. ……………, e-mail: ……………….@urpl.gov.pl
2) w imieniu Wykonawcy: …………………..…., tel. …………….., e-mail: ……………………………..
9. Zamawiający odmówi odbioru Urządzenia, w odniesieniu do którego stwierdzono wady określone
w ust. 6 pkt 1-4. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości danego Urządzenia lub
zgodności Urządzenia z Umową, Wykonawca przedstawi w terminie 3 dni do odbioru przez
Zamawiającego Urządzenie, które spełnia wszystkie wymagania określone w Umowie. Postanowienia
ust. 6 wykonuje się odpowiednio.
10. Do czasu wydania wszystkich Urządzeń Zamawiającemu, wszelkie ryzyko związane z ich ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
11. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru wszystkich Urządzeń bez zastrzeżeń, ich własność przechodzi na
Zamawiającego i rozpoczyna bieg okres gwarancji oraz rękojmi zgodnie z Umową
§ 3.
1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje cena całkowita w kwocie brutto
…………………. PLN (słownie złotych: …………………….……………………) zawierającej należny
podatek od towarów i usług.
2. Cena całkowita należna do zapłaty Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie liczby Urządzeń
odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zgodnie z Protokołem odbioru oraz ceny jednostkowej
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netto ustalonej w zestawieniu zamieszczonym w § 1 ust. 1, z uwzględnieniem należnego podatku od
towarów i usług.
3. Cena całkowita należna Wykonawcy obejmuje cenę z tytułu sprzedaży Urządzeń na rzecz
Zamawiającego oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty obejmujące
ubezpieczenie, transport, załadunek, rozładunek, gwarancję udzieloną na Urządzenia i czynności
w ramach tej gwarancji.
4. Zamawiający zapłaci cenę całkowitą Wykonawcy na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez
Strony bez zastrzeżeń oraz prawidłowo wystawionej faktury, co nastąpi najwcześniej po dokonaniu
odbioru bez zastrzeżeń wszystkich Urządzeń, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany
w fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia kwotą zapłaty rachunku bankowego Zamawiającego.
Strony obowiązuje 14-dniowy termin zapłaty, niezależnie od terminu płatności podanego w fakturze.
§ 4.
1. Każde Urządzenie sprzedane Zamawiającemu przez Wykonawcę objęte jest rękojmią za wady, na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego przez okres 3 lat (słownie lat: trzy) licząc od dnia podpisania
przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każde Urządzenie na okres 3 lat
(słownie lat: trzy) licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
w szczególności co do jego prawidłowego działania na warunkach określonych w Umowie Gwarancja
obejmuje wszelkie wady fizyczne w tym awarie, usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne oraz
niespełnianie przez Urządzenie funkcjonalności zapewnionych przez Wykonawcę w Umowie, istniejące
w Urządzeniu w dniu wydania lub powstałe w okresie gwarancji. Postanowienia zawarte w Umowie
stanowią w tym zakresie dokument gwarancyjny Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta Urządzenia objętego gwarancją i będzie
dokonywać napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w gwarancji udzielonej przez producenta
lub będzie współpracować w tym zakresie z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.
Wszelkie czynności Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji i w okresie jej obowiązywania
dokonywane będą nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wykonawca ponosi ryzyko utraty gwarancji
udzielonej przez producenta danego Urządzenia wskutek napraw przeprowadzonych przez niego
niezgodnie z zaleceniami producenta Urządzenia.
4. W ramach udzielonej gwarancji i w okresie jej trwania Wykonawca zapewnia Zamawiającemu usunięcie
wszelkich wad fizycznych awarii, usterek lub nieprawidłowości działania ujawnionych w jakimkolwiek
Urządzeniu, realizując te czynności w gwarantowanym terminie naprawy wynoszącym 14 dni od dnia
zgłoszenia Wykonawcy wady danego Urządzenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na e-mail:…………………...
5. Strony ustalają następujący sposób świadczenia usług w ramach gwarancji udzielonej Zamawiającemu:
1) składanie i przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, pocztą elektroniczną na
e-mail:………………………….. lub telefonicznie na numer Wykonawcy …………………;
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w ciągu 1 dnia od jego otrzymania;
2) naprawy Urządzeń przy zastosowaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części/podzespołów,
zalecanych przez producenta Urządzenia podlegającego naprawie;
3) wykonanie w miejscu instalacji Urządzenia, a jeżeli naprawa w miejscu instalacji Urządzenia okaże się
niemożliwa świadczenie usługi w systemie door-to-door, tj. odbiór i zwrot bezpośrednio z miejsca
instalacji Urządzenia z/do siedziby Zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9:00-14:00;
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4) czynności przekazania i odbioru Urządzenia w związku z koniecznością dokonania naprawy wymagają
pisemnego potwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym, pod rygorem nieważności; Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za Urządzenie odebrane w celu naprawy od Zamawiającego.
6. W przypadku skierowania danego Urządzenia do kolejnej trzeciej naprawy lub gdy czas przewidziany na
naprawę któregokolwiek Urządzenia wynosi więcej niż 20 dni, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu
5 dni od takiego zdarzenia dokonać zamiany własnym staraniem i na własny koszt wadliwego
Urządzenia na fabrycznie nowe, posiadające wszystkie parametry takie same lub lepsze, uzgodnione
z Zamawiającym jak Urządzenie zamieniane, co Wykonawca potwierdzi przedstawiając nowe
Urządzenie w celu przeprowadzenia jego odbioru przez Zamawiającego w sposób określony w § 2 ust. 6.
7. W przypadku zamiany określonej w ust. 6 nowe Urządzenie objęte jest gwarancją i rękojmią przez cały
okres 3 lat, której bieg rozpoczyna się do dokonania obioru bez zastrzeżeń nowego Urządzenia.
8. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy lub nie zamieni Urządzenia na nowe, w okolicznościach
i terminie określonych w ust. 6, to Zamawiający może naprawić lub zamienić Urządzenie na nowe we
własnym zakresie, bez utraty prawa do gwarancji, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie
koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych,
w terminie 14 dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.
9. Okres obowiązywania gwarancji Urządzenia podlega wydłużeniu na rzecz Zamawiającego o czas
niemożności użytkowania Urządzenia z powodu jego naprawy, w tym wymiany części lub podzespołu
Urządzenia na nową część lub nowy podzespół.
10. Uprawnienia gwarancyjne nadane przez Wykonawcę nie wyłączają uprawnień należnych
Zamawiającemu z tytułu rękojmi oraz uprawnień gwarancyjnych producenta, jeżeli takie zostały
udzielone, z których to uprawnień Zamawiający może dowolnie korzystać wedle własnego wyboru.
Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych producenta nie skutkuje utratą do uprawnień gwarancyjnych
Wykonawcy i na odwrót.
§ 5.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcom, pod warunkiem, że przed
takim powierzeniem wskaże Zamawiającemu tę część Umowy, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy z uwzględnieniem należytej staranności przewidzianej dla profesjonalnego wykonania
Umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania
swoich pracowników lub osób biorących udział w realizacji Umowy jako jego podwykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Umowy podwykonawcom, Wykonawca
odpowiadał będzie za ich działania i zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy,
niezależnie od formy ich pozyskania i ich źródła, w szczególności informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Zamawiającego, jako
informacje poufne, których Wykonawca nie będzie udostępniał osobom/podmiotom trzecim przez cały
czas trwania Umowy, a także po jej zakończeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) ujawnić informacje poufne wyłącznie osobom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu
Umowy i to tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania, pod warunkiem uprzedniego nawiązania
z takimi osobami stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz przeszkoleniu tych osób
z zakresu organizacji ochrony informacji poufnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa;
2) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy;
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3) nie kopiować ani powielać w inny sposób informacji poufnych, z wyjątkiem celów określonych w pkt 2;
4) bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji
poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności;
5) bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności
prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny
ujawnienia informacji poufnych.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które:
1) są opublikowane, znane i podane do publicznej wiadomości, jednakże nie nastąpiło to wskutek
zaniedbania, czy też świadomego działania Wykonawcy;
2) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji poufnych przez
Wykonawcę;
3) zostaną ujawnione przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego na ich ujawnienie;
4) muszą być ujawnione z mocy prawa.
4. Jeżeli Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy ujawnią
informację poufną, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające
z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której
Wykonawca przekazał informację poufną lub przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonywaniu Umowy, a Wykonawca przekazał informację poufną takim osobom.
§ 7.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest
on zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy określonych w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,1 % kwoty
ustalonej w § 3 ust. l za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do dnia dokonania odbioru bez
zastrzeżeń wszystkich Urządzeń dostarczonych po terminie określonym w § 2 ust. 1;
2) w razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 – w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3
ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca przedłuży o więcej niż
10 dni termin wykonania Umowy określony w § 2 ust. 1 w odniesieniu do wszystkich Urządzeń,
w terminie 30 dni od wystąpienia tej okoliczności.
3. W okresie obowiązywania gwarancji na Urządzenia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w odniesieniu do każdego pojedynczego zdarzenia, które stanowi:
1) naprawa Urządzenia w 14-dniowym terminie zagwarantowanym zgodnie z § 4 ust 4;
2) zamiana Urządzenia na nowe w okolicznościach i 5-dniowym terminie określonym w § 4 ust 6.
4. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej Zamawiający może ją potrącić z istniejącej między
Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu składa się na piśmie.
5. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy lub zaniechaniem
dokonanym przez Wykonawcę przekroczą wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 i 3,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, niezależnie od
kar umownych naliczonych Wykonawcy.
§ 8.
1. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany osób upoważnionych, numerów telefonów
i adresów e-mail, wskazanych w Umowie, zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie drugą Stronę na
piśmie pod rygorem nieważności.
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2. Odstąpienie od Umowy, a także zmiana Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Prawa i obowiązki Stron określone w Umowie oraz z niej wynikające, nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony
oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
7. Integralną część Umowy stanowią Załączniki do Umowy, o numerach:
1) kopia pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w imieniu Zamawiającego;
2) kopia oferty Wykonawcy, zawierającej specyfikacje techniczne 2 rodzajów Urządzeń;
3) formularz Protokołu odbioru.
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Załącznik nr 3 do Umowy Nr

Protokół odbioru
spisany w dniu ………..2019 r. w związku z Umową Nr …………………………….. zawartą pomiędzy:
Zamawiającym, którym jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181C
a
Wykonawcą, którym jest …………………………………………………...
Strony stwierdzają, że w dniu …………….. 2019 r. Wykonawca dostarczył i przedstawił Zamawiającemu
do odbioru Urządzenia określone w tabeli:
Urządzenie

liczba
szt.

producent

model/typ

numery fabryczne

szt.

* Protokół podpisano po sprawdzeniu dostarczonych Urządzeń zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy.
Strony potwierdzają, że Urządzenia zostały dostarczone w liczbie i zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.
* Z powodu wad lub braków stwierdzonych w trakcie odbioru jakościowego, Zamawiający odmawia na
podstawie § 2 ust. 9 w związku z § 2 ust. 7 Umowy podpisania Protokołu odbioru, wnosząc następujące
zastrzeżenia dotyczące przedmiotu odbioru:

__________________________________________________________________________________
Załączniki:
1)
2)

_________________
_________________

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
w imieniu Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić/usunąć

w imieniu Zamawiającego

