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Projekt „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów oraz 
okolic” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020                 

 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZK/04/2021 

 
UMOWA nr  …… 

 
zawarta w ……………………………., w dniu ....................... 2021 r. pomiędzy: 
 
Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  z siedzibą w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 
11, kod pocztowy 48-317, NIP: 753-15-67-625,REGON: 000654530, zarejestrowanego w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000625798, o kapitale 
zakładowym 23.000.000 PLN, reprezentowana przez:  

mgr inż. Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu 
 
dalej „Zamawiającym”, a 
 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  
zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w … 
pod numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy, reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy2, 
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …,zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i 
numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …,  
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości) – zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy3, 

 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 

§ 1. 
[tryb zawarcia umowy] 

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego– zaproszenia do 
składania ofert, w trybie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie ma do niej 
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019).  

                                                 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy stanowią integralną 
część niniejszej umowy, przy czym, w przypadku rozbieżności pierwszeństwo posiadają zapisy umowy. 

 
§ 2. 

[przedmiot umowy] 
1. Przedmiot umowy, zwany dalej „zamówieniem”, obejmuje sprzedaż, dostarczenie, oraz serwis 

gwarancyjny świadczone przez Wykonawcę Zamawiającemu, pod adres 48-317 Korfantów ul. 
Wyzwolenia 11 sprzętów i urządzeń szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie 
Wykonawcy – w części ……, co do której oferta ta uznana została za najkorzystniejszą (które to 
dokumenty stanowią załącznik do niniejszej umowy), zwanych dalej „urządzeniami”,  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. 

3. Dostarczone sprzęty muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, pełnowartościowe, 
w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
- kartę katalogową oferowanych sprzętów, z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych, 

- instrukcje obsługi w języku polskim albo inną równoważną publikację w języku polskim, 

- dla każdego sprzętu indywidualną kartę gwarancyjną,  

§ 3. 
[wynagrodzenie] 

1. Strony uzgadniają, że za zrealizowanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
łącznej …………………………. zł (słownie: ……………………………….. 00/100) netto, powiększone 
o wartość podatku od towarów i usług według stawki VAT,  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
rachunku/ fakturze VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT. Podstawą wystawienia rachunku/faktury VAT jest 
protokół sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z § 4.  

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych. 

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

§ 4. 
[odbiór przedmiotu umowy] 

1. Zamawiający sprawdzi niezwłocznie stan przesyłki oraz jej zawartości. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń opakowania zewnętrznego lub widocznych uszkodzeń sprzętu Zamawiający sporządzi 
dostawy niezwłocznie, protokół szkody, czyniąc to w miarę możliwości w obecności kuriera/dostawcy, a 
następnie w ciągu 2 dni roboczych prześle jego kopię w formie elektronicznej do Wykonawcy. 

2. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym upływa termin realizacji zamówienia 
wskazany w § 2 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający sporządzi protokół z realizacji zamówienia, zwany dalej 
„protokołem”. 

3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 
1) datę i miejsce jego sporządzenia; 
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji zamówienia, w tym 

o braku albo o istnieniu wad urządzeń; 
4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, 

że zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, w szczególności w załączniku nr 3 
do umowy. 

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie lub w formie dokumentowej 
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze i nie krótszy niż 1 dzień 
roboczy, w celu: 
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1) usunięcia stwierdzonych protokołem wad urządzeń lub 
2) dostarczenia urządzeń, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie określonym 

w § 2 ust. 2 pkt 1.  
W określonym wyżej przypadku Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez 
dostarczenie urządzeń wolnych od wad w miejsce wadliwych) w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający może od 
umowy odstąpić w całości lub części i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 5 ust. 
2. 

§ 5. 
[kary umowne] 

1. Za każdy dzień opóźnienia  w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% (słownie: jeden procent ) wartości 
brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej – w stosunku do każdego z zadań, które 
zostanie wykonane z opóźnieniem. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia 
łącznego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej, od wartości części umowy od której odstąpiono, 
jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust.5 nie dostarczy urządzeń wolnych od wad lub tych 
urządzeń, których uprzednio nie dostarczył w terminie określonym w § 2 ust. 2. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości jednostkowej danego 
urządzenia lub sprzętu sportowego brutto za każdy dzień opóźnienia w reakcji serwisu, ponad termin o 
którym mowa w § 6 ust. 5 oraz w § 6 ust. 7. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
na jego rzecz kary umowne. 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. 

§ 6. 
[gwarancja, serwis] 

1. Gwarancja Wykonawcy na dostarczone sprzęty wynosi ………… miesiące, chyba, że gwarancja 
producenta poszczególnych sprzętów przewiduje dłuższe terminy gwarancji. Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu. 

2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje gwarancję producenta sprzętów, oraz dobrą jakość i prawidłowe 
działanie dostarczonych sprzętów. Gwarancja wykonawcy obejmuje wszystkie elementy składowe 
każdego z urządzeń. 

3. Strony uzgadniają, że zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancji wysłane będą przez Zamawiającego 
za pośrednictwem  poczty elektronicznej,  na dane teleadresowe wskazane w § 7 ust. 1. 

4. Obowiązki gwarancyjne, w tym transport i naprawa urządzeń Wykonawca zobowiązuje się realizować 
na swój koszt i ryzyko.  

5. Przez czas reakcji serwisu rozumie się, rozpatrzenie reklamacji/zgłoszenia, naprawienie w tym czasie 
sprzętu lub dostarczenie nowego sprzętu wolnego od wad lub dostarczenie, na czas naprawy trwającej 
dłużej niż czas reakcji serwisu, sprzętu zastępczego o takich samych parametrach. 

6. Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające z rękojmi za wady. 
7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie 

trwania gwarancji lub rękojmi lub wymienić sprzęt lub urządzenia na wolne od wad. 
 

§ 7. 
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do podpisywania 

protokołów odbioru upoważnieni są:  
1) Ze strony Zamawiającego: ……………………., mail: ………………………, tel: ……………;  
2) ze strony Wykonawcy: …………………., mail: ……………………., tel. …………………;, 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 
stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.    

mailto:………………………
mailto:origo@origo.poznan.pl
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§ 8. 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Tytuły paragrafów mają znaczenie jedynie porządkujące i nie wpływają na ważność ani na interpretację 

niniejszej umowy. 
3. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy z ważnych powodów, w każdym czasie, za pisemnym, pod rygorem 

nieważności, porozumieniem Stron. 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.  
7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- oferta Wykonawcy, 
- opis przedmiotu zamówienia – potwierdzenie spełniania parametrów technicznych  
 
 
 
.............................................      ............................................... 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


