
 

 

Załącznik nr 3: Wzór umowy do Zapytania Ofertowego nr DAiI 12/07/2019 

UMOWA 

(wzór umowy) 

 

zawarta w dniu __________________ w Krakowie, pomiędzy:  

 

Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 6751157834, REGON 

351381295, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość 

kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

1. _______________________________________ – _________________________________________ 
2. _______________________________________ – _________________________________________ 
 

zwaną dalej "Zamawiającym"  

 

a 

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
1. _______________________________________ – _________________________________________ 
2. _______________________________________ – _________________________________________ 
 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

W wyniku rozstrzygniętego dnia __________ Zapytania ofertowego nr DAiI 12/07/2019 zawarto Umowę o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 2 sztuk fabrycznie 

nowych defibrylatorów AED ___________________________ (model, producent, nr katalogowy) z wyposażeniem, 

zwanych dalej urządzeniami wraz z ich montażem w gablotach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz 

zapewnieniem szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora 

AED, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia _______________, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są wolne od wad prawnych i fizycznych, sprawne i posiadają wszelkie właściwości 

określone w ofercie i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia urządzeń wskazanych w ofercie, zgodnych ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – 
specyfikacją techniczną; 

b) dostarczenia urządzeń do miejsc ich montażu, tj.  

⎯ jedno urządzenie w budynku KPT przy ul. Podole 60 w Krakowie, 

⎯ jedno urządzenie w budynku KPT przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14 w Krakowie; 
c) rozładunku i zamontowania gablot z urządzeniami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 
d) dostarczenia instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej wymaganej w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia – specyfikacji technicznej; 
e) przeszkolenia pracowników Zamawiającego wyznaczonych do obsługi urządzeń w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy z użyciem defibrylatora AED. 

 



 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca do wskazanego w ust. 1 terminu realizacji zobowiązuje się dostarczyć urządzenia wraz z wyposażeniem na 
własny koszt i ryzyko, zamontować gabloty z urządzeniami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnić 
przeszkolenie pracowników Zamawiającego wyznaczonych do obsługi urządzeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
z użyciem defibrylatora AED. 

3. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, montażu i szkolenia, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron bez uwag.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone  

w formularzu ofertowym Wykonawcy w wysokości: __________________________ PLN brutto (słownie złotych: 

______________________________), na które składa się: 

a) kwota netto: ___________________________ zł (słownie: _______________________________); 

b) kwota VAT: ___________________________ zł. (słownie: _______________________________). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jako kwota brutto obejmuje podatek od towarów i usług (VAT), oraz wszelkie inne 

podatki, opłaty i koszty, które obciążają Wykonawcę, w tym: koszty dostawy urządzeń wraz z gablotami i wyposażeniem, 

koszty ewentualnego ubezpieczenia dostawy, koszty związane z montażem urządzeń, koszty szkolenia. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego. 

4. W treści faktury należy wskazać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu.  

5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, montażu i szkolenia, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron bez uwag.   

§ 4 

OKRES GWARANCJI 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia posiadają 8 letnią gwarancję jakości producenta i Wykonawcy, która 

biegnie od daty podpisania protokołu odbioru, montażu i szkolenia.  

2. Wykonawca wraz z urządzeniami dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta.  

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowe warunki gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej są zgodne z ofertą oraz 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną. 

4. W przypadku gwarancji Wykonawcy, niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji jakości, udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci ich 

usunięcie innemu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 

14 (czternastu) dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.  

§ 5 

SZKOLENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją 

techniczną. 

2. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę/ osoby, które mogą prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 

zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993). 

3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podole 60 w Krakowie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

po montażu urządzeń. 

4. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 2 godziny. 



 

 

5. Wykonawca zapewni sprzęt szkoleniowy i niezbędne materiały potrzebne do nauki obsługi defibrylatora AED. 

§ 6 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy: 

1) Ze strony Zamawiającego: _______________________________________ 

2) ze strony Wykonawcy: __________________________________________ 

2. Bieżące ustalenia związane z realizacją umowy mogą być przez Strony dokonywane za pośrednictwem telefonu lub poczty 
elektronicznej. 

3. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust.1 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłokę w reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym, określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – 

specyfikacji technicznej – w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdą rozpoczętą godzinę 

zwłoki liczoną od terminu określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej; 

3) odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

3. Naliczone kary umowne nie przekroczą 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy.  

4. Odnośnie kar umownych zastrzeżonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zachowuje bez ograniczeń prawo do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za zrealizowaną część Umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu Umowy  

w terminie określonym w § 2.  

§ 9 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń 

odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego 

rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.  

2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz innych obowiązujących przepisów. 

 

 



 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może dokonać zbycia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu 

umawiających się Stron. 

3. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ___________ wraz z wypełnionym Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 


