
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia 9 marca 2023 r.
na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych dla Polskiego Czerwonego Krzyża

WZÓR
umowy na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych

dla Polskiego Czerwonego Krzyża

zawarta w Warszawie, w dniu _____________ (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: 

____________________________  z  siedzibą  pod  adresem:  ___________________________________
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla  __________________  w______________,  __  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS: _______________, NIP: _______________,, REGON: _______________, reprezentowaną przez:

p. _________________________________,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

a

POLSKIM  CZERWONYM  KRZYŻEM  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Mokotowskiej  14,  00-561  Warszawa
działającym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz.
276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r.
(Dz.  U.  z 2011 r.  Nr 217,  poz.  1284),  wpisanym do rejestru stowarzyszeń,  innych organizacji  społecznych i
zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.  st.  Warszawy w Warszawie  XII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 526-
025-04-81, REGON: 007023731, reprezentowanym przez:

p. _________________________________,
p. _________________________________,

zwany dalej „Zamawiającym”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie Zapytania ofertowego z dnia 9 marca 2023 r. na zakup i
dostawę  agregatów  prądotwórczych  dla  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  (zwanego  dalej:  „Zapytaniem
ofertowym”),

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  Umowy  jest  realizacja  zamówienia  polegająca  na  sprzedaży  i  dostawie  agregatów
prądotwórczych  zwanych dalej:  „sprzętem” lub „przedmiotem zamówienia”,  spełniających warunki
techniczne, określone w, stanowiących integralną część niniejszej Umowy, Zapytaniu ofertowym i jego
załącznikach  oraz  w  ofercie  Wykonawcy.  Powyższe  dotyczy  sprzętu  z  następujących  grup
produktowych, określonych w Zapytaniu ofertowym:

grupa produktowa nr __: 
nazwa produktu: ___________________

ilość sztuk: __
wskazana cena brutto za szt.: ___________

grupa produktowa nr __: 
nazwa produktu: ___________________



ilość sztuk: __
wskazana cena brutto za szt.: ___________

Łączna wartość zamówienia, wyliczona na podstawie wskazanych ilości i cen to: _____________. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  sprzęt  fabrycznie  nowy,  nieużywany,  w  stanie
nieuszkodzonym,  technicznie  sprawnym,  kompletnym  i  gotowy  do użytkowania  oraz  spełniającym
wymagane polskim prawem normy.

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia będący przedmiotem Umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten sprzęt, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego:
_______________________________________ (dostawa w dni _______________________, w godz.
_______  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  Zamawiającym),  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni
kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia _____________ włącznie;

2) dostarczenia sprzętu w pełnej zamówionej ilości wraz z:
a) kartami gwarancyjnymi,
b) instrukcjami obsługi w wymaganych wersjach językowych (zgodnie z Zapytaniem ofertowym),
c) innymi dokumentami niezbędnymi dla tego sprzętu wskazanymi w Zapytaniu ofertowym (jak

również niewskazanymi w Zapytaniu ofertowym, gdy są wymagane do jego przejęcia sprzętu
do używania),

d) ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy;
3) rozładunku sprzętu we własnym zakresie i na swój koszt;
4) po dostawie dokonania uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu (tj. wszystkich agregatów

prądotwórczych), wraz z pełnym uzupełnieniem czynników chłodniczych jeśli występują oraz środków
smarujących;

5) zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później
niż na 1 dzień przed tym terminem i uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego terminu dostawy
sprzętu,  w  przypadku  zgłoszenia  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  uwag,  co  do  terminu
zaproponowanego przez Wykonawcę;

6) przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego podstawę odbioru;
7) wskazania (w protokole zdawczo-odbiorczym,  o którym mowa w § 3 ust.  1)  osoby do kontaktu  z

Kupującym w sprawach technicznych dotyczących obsługi sprzętu, wraz z adresem e-mail ww. osoby
oraz numerem tel. kontaktowego;

8) współpracy  z  Zamawiającym  w  trakcie  realizacji  Umowy,  a  w  szczególności  udzielania  wszelkich
niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego
lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.

§ 3

1. Za dzień wykonania Umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień, w którym bez zastrzeżeń podpisany
zostanie przez obie strony Umowy protokół zdawczo-odbiorczy .

2. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania bez
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust.  1. W przypadku przyjęcia przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń jedynie części  sprzętu,  uznaje się,  że przeniesienie prawa własności
nastąpiło skutecznie w stosunku do tej części; przeniesienie prawa własności pozostałej części sprzętu
nastąpi  w  momencie  jego  przyjęcia  bez  zastrzeżeń  po  skutecznym  dostarczeniu,  z  zastrzeżeniem
postanowień ust. 3.

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest (jedno lub kilka z poniższych):
1) niezgodny  z  warunkami  technicznymi,  określonymi  w,  stanowiących  integralną część  niniejszej

Umowy, Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz w ofercie Wykonawcy,
2) niekompletny,



3) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia,
4) nie posiada całości bądź części dokumentacji lub akcesoriów wskazanych w § 2 pkt 2 Umowy,
5) nie został uruchomiony lub skonfigurowany zgodnie z zapisami § 2 pkt 4 Umowy,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru (protokół rozbieżności).  Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu
fabrycznie nowego, wolnego od wad, przy czym termin dodatkowy będzie nie dłuższy niż 3 dni robocze
od  dnia  sporządzenia  protokołu  rozbieżności  –  w  przypadku  odbioru  tak  dostarczonego  sprzętu
procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

4. Procedura odbioru określona w ust. 4 rozpocznie się niezwłocznie po dostawie i nie może trwać dłużej
niż 1 dzień. Przedmiotowy termin nie wydłuża terminu dostawy, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

1. Z  tytułu  realizacji  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości
___________________ (słownie: _______________________________________________________),
zwane  dalej  „Wynagrodzeniem”,  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  prawidłowo
wystawionej fakturze VAT.

2. Zamawiający  na  poczet  Wynagrodzenia,  określonego  w  ust.  1,  wypłaci  Wykonawcy  zaliczkę  w
wysokości  nie  przekraczającej  40%  Wynagrodzenia,  zwaną  dalej  „Zaliczką”,  przy  czym  powyższe
nastąpić może wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT zaliczkowej w terminie 2
dni  roboczych  od  dnia  jej  dostarczenia  Zamawiającemu,  na  wskazany  na  niej  rachunek  bankowy
Wykonawcy.

3. Zapłata Wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę Zaliczki, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie
do 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej VAT.

4. Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego  kwotą
Wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę Zaliczki.

5. Podstawą  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  końcowej  jest  podpisany  przez  obie  Strony
Umowy bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy.

6. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  przelew  (cesję)  wierzytelności  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji
niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem niniejszej Umowy na
okres nie krótszy niż 1 rok.

2. Okres gwarancji,  o którym mowa w ust.  1 rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz
wady prawne sprzętu.

4. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia wad Wykonawcy osobie wyznaczonej przez Wykonawcę do
kontaktu z Kupującym w sprawach technicznych dotyczących obsługi sprzętu, o której mowa w § 2 pkt
7, z użyciem wskazanego adresu e-mail i numeru telefonu.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  czynności  serwisowych  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego: __________________________________________ (województwo lubelskie bądź woj.
podkarpackie) Polska,  w  dni  robocze  od  poniedziałku  do  piątku,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z
Zamawiającym, w czasie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji usunie awarie bezpłatnie zgodnie z jej warunkami.
7. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na

nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady przez Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z gwarancji

oraz z tytułu rękojmi.
9. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze dla Zamawiającego warunki gwarancji

niż przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontynuacji świadczeń gwarancyjnych (przez producenta

sprzętu lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez
Wykonawcę.



§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie wykonał obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 7 dni od daty

jej zawarcia (stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego)
lub

2) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu
Umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne lub

3) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
2. Odstąpienie  Zamawiającego  od  Umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  następuje  z  chwilą

skierowania na adres Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego, wskazującego przyczynę
odstąpienia od Umowy, przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może być dokonane przez Zamawiającego
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
a. 0,2%  Wynagrodzenia,  w  przypadku  niedostarczenia  przedmiotu  Umowy  w  terminie

wskazanym w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w sumie nie więcej jednak niż 10%
Wynagrodzenia,

b. 0,5% Wynagrodzenia, w przypadku nieusunięcia wady gwarancyjnej naprawianego sprzętu w
terminie  14  dni,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  -  w  sumie  nie  więcej  jednak  niż  10%
Wynagrodzenia,

c. 10% Wynagrodzenia, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania
Umowy jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zapłata kwot określonych w § 7 ust. 1 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy
lub wykonania naprawy gwarancyjnej.

4. Zamawiający  może  potrącać  zastrzeżone  kary  umowne  od  faktury  końcowej  VAT  za  realizację
przedmiotu Umowy.

5. Niezależnie od kar wymienionych w § 7 ust. 1 Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kwot.

§ 8

Umowa może być zmieniona w szczególności w następujących przypadkach:

1) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu Umowy, związanych z:
a) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja

przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
b) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych

zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy;

2) Zmiany porządkujących i informacyjnych postanowień Umowy, w szczególności związanych ze zmianą
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Stron Umowy i osób reprezentujących
Strony  (w  szczególności  z  powodu  nieprzewidzianych  zmian  organizacyjnych,  choroby,  wypadków
losowych).

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.



3. Wszelkie  oświadczenia  woli,  powiadomienia  i  informacje,  które  Strony  są  zobowiązane  sobie
przekazywać w związku z zawarciem Umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do
ich doręczania za potwierdzeniem odbioru/formy dokumentowej.

4. W  przypadku  ww.  korespondencji  pochodzącej  od  Wykonawcy  adresem  właściwym  dla  doręczeń
Zamawiającemu jest adres wskazany w komparycji Umowy lub adres e-mail: ____________________.

5. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla doręczeń
Wykonawcy jest adres wskazany w komparycji Umowy lub adres e-mail: ____________________.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią
związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

1) Zapytanie ofertowe z dnia 9 marca 2023 r. na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych dla
Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z załącznikami: Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3.1, Zał. nr 3.2, Zał. nr
4, Zał. nr 5;

2) Oferta  Wykonawcy  przesłana  w  odpowiedzi  na  Zapytanie  ofertowe  (wraz  z  kryteriami
technicznymi  sprzętu  przedstawionymi  przez  Wykonawcę  wg  wzoru  określonego  w  mających
zastosowanie Zał. nr 3.1 i Zał. nr 3.2 do Zapytania ofertowego);

3) Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę.

_____________________ _____________________
Zamawiający Wykonawca


