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Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kamer, montaż okablowania zgodnie z 

załączonym planem, 19 kamer cyfrowym IP do systemu firmy Novus (16 kamer wewnętrznych, 3 kamery 

zewnętrzne). 

2. Opis obecnie posiadanego przez Zamawiającego systemu: 

1) Rejestrator IP NMS NVR 7XE-4U (75 kanałów). 

2) Kamery zewnętrzne NVIP-4DN2002H/IR-1P-II. 

3) Kamery wewnętrzne NVIP-4DN3514V/IR-1P. 

3. Wymagana ilość oraz docelowa lokalizacja kamer: 

1) Poziom -1, piwnica x 5 kamer wewnętrznych. 

2) Poziom 0, parter x 5 kamer wewnętrznych. 

3) Poziom 1, I piętro x 3 kamery zewnętrzne. 

4) Poziom 2, II piętro x 4 kamery wewnętrzne. 

5) Poziom 3, III piętro x 1 kamera wewnętrzna. 

6) Poziom 4, IV piętro x 1 kamera wewnętrzna. 

4. Rzuty kondygnacji stanowią załącznik do niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert.  

5. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dostawę i montaż niezbędnych przełączników 

sieciowych wyposażonych w gniazda PoE oraz ułożenie kabli UTP z korytach montażowych kablowych PCV, 

jeśli nie ma możliwości wykorzystania podciągów w sufitach podwieszanych. 

6. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej obiektu szpitala celem 

zapoznania się ze specyfiką wykonywania robót w czynnym zakładzie służby zdrowia. Osoba do kontaktu: 

Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego Mariusz Kacprzak, tel. 58 309 82 80. 

Rozdział 2. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Realizacja zamówienia w terminie do 31.08.2018 r. 

2. Wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) Dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nie re-kondycjonowanego sprzętu wraz z akcesoriami do 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6, 80-104 Gdańsk. 

2) Dokonania instalacji ww. urządzeń i przekazania ich do eksploatacji. 

3) Przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego w zakresie 

racjonalnej eksploatacji zainstalowanego sprzętu. 

4) Posiadania na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego lub 

wskazania takiego serwisu. 

5) Dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, dokumentacji technicznej oraz dokumentów 

określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym. 
 

Rozdział 3. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty 
 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

2. Opis danych technicznych oferowanego sprzętu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych 

przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim lub języku obcym z dołączonym 

tłumaczeniem.  
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Rozdział 4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia 

26.06.2018 r. do godziny 10:00. 

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu 26.06.2018 r. 

o godzinie 10:30. 

4. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
Rozdział 5. Wybór oferty 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przepadku nie 

zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał konkurs. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za 

korzystną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez 

podania przyczyny. 

4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 
Rozdział 6. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 
 
 

OFERTA NA 
„Rozbudowę systemu rejestracji obrazu CCTV” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

26.06.2018 r., godz. 10:30 

 
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na druku „Oferta” stanowiącym  

załącznik nr 2 do SWKO. 
 

Rozdział 7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
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2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny 

ofert: cena 100%. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozdział 8. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie – załącznik nr 3 do SWKO. 
 
 
 
Sporządził: 
St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura 
 



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
Konkurs Ofert na „Rozbudowę systemu rejestracji obrazu CCTV” 

Nr sprawy 37/2018/KO 
 

 

Strona 6 

Załącznik Nr 1  MINIMALNE WYMAGANIA DLA KAMER 
 

Kamery wewnętrzne: 

Obraz 

Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV 

Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V) 

Czułość 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/100000 s 

Wydłużona migawka (DSS) do 1/3 s 

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB 

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D 

Funkcja Defog (F-DNR) tak 

Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) tak 

Kompensacja tylnego światła (BLC) tak 

Obiektyw 

Typ obiektywu ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 

Dzień/noc 

Rodzaj przełączania mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania automatyczny, manualny, czasowy 

Regulacja poziomu przełączania tak 

Opóźnienie przełączania 2 ~ 120 s 

Harmonogram przełączania tak 

Czujnik światła widzialnego tak 

Sieć 

Rozdzielczość strumienia wideo 
2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 
(VGA), 320 x 240 (QVGA) 

Prędkość przetwarzania 
30 kl/s dla 2592 x 1520, 
60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości 

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie 

Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/G.711 

Liczba jednoczesnych połączeń maks. 5 

Przepustowość łącznie 30 Mb/s 

Obsługiwane protokoły sieciowe 
HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, SNTP, RTSP, UPnP, 
SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP 

Wsparcie protokołu ONVIF Profile S/G 

Konfiguracja kamery 
z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Chrome  
języki: polski, angielski, rosyjski, i inne 

Kompatybilne oprogramowanie NMS 

Pozostałe funkcje 

Strefy prywatności 4 

Detekcja ruchu tak 

Obszar obserwacji (ROI) 3 

Analiza obrazu 
sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, 
detekcja tłumu 

Obróbka obrazu obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy 

Prealarm/postalarm do 6 s/do 120 s 

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego 

Oświetlacz IR 

Liczba LED 30 

Zasięg 30 m 

Kąt świecenia 90° 

Interfejsy 

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 
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Wejścia/wyjścia audio 1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm) 

Wejścia/wyjścia alarmowe 1 (NO/NC)/1 

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

Gniazdo kart pamięci microSD - pojemność do 128GB 

Parametry instalacyjne 

Wymiary (mm) 150 (Ф) x 114 (wys.) 

Masa 1.00 kg 

Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) 

Obudowa wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym 

Zasilanie PoE, 12 VDC 

Pobór mocy 3.5 W, 7 W (IR wł.) 

Temperatura pracy -20°C ~ 50°C 

 

Kamery zewnętrzne: 

Obraz 

Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV 

Liczba efektywnych pikseli 2688 (H) x 1520 (V) 

Czułość 0.06 lx/F1.3 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s 

Wydłużona migawka (DSS) do 1/5 s 

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwójne skanowanie przetwornika), 90dB 

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D 

Funkcja Defog (F-DNR) tak 

Kompensacja tylnego światła (BLC) tak 

Obiektyw 

Typ obiektywu ze zmienną ogniskową, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3 

Dzień/noc 

Rodzaj przełączania mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania automatyczny, manualny 

Opóźnienie przełączania 1 ~ 36 s 

Czujnik światła widzialnego tak 

Sieć 

Rozdzielczość strumienia wideo 
2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 
x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

Prędkość przetwarzania 
20 kl/s dla 2592 x 1520, 
30 kl/s dla 2048 x 1520 i niższych rozdzielczości 

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie 

Kompresja wideo/audio H.264, H.265/- 

Liczba jednoczesnych połączeń maks. 10 

Przepustowość łącznie 63 Mb/s 

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP 

Wsparcie protokołu ONVIF Profile S (ONVIF 2.6) 

Konfiguracja kamery 
z poziomu przeglądarki Internet Explorer  
języki: polski, angielski, rosyjski, i inne 

Kompatybilne oprogramowanie NMS 

Pozostałe funkcje 

Strefy prywatności 4 

Detekcja ruchu tak 

Obszar obserwacji (ROI) 8 

Analiza obrazu 
sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, 
detekcja twarzy, detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii 

Obróbka obrazu 
obrót obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w 
poziomie 
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Prealarm/postalarm do 5 s/do 300 s 

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD 

Oświetlacz IR 

Liczba LED 30 

Zasięg 40 m 

Kąt świecenia 120° 

Interfejsy 

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

Gniazdo kart pamięci microSD - pojemność do 128GB 

Parametry instalacyjne 

Wymiary (mm) z uchwytem: 84 (Ф) x 241 (dł.) 

Masa 0.7 kg 

Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) 

Obudowa aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie 

Zasilanie PoE, 12 VDC 

Pobór mocy 2 W, 8 W (IR wł.) 

Temperatura pracy -35°C ~ 60°C 
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Załącznik Nr 2  FORMULARZ „OFERTA” 
 

Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 

  

OOffeerrttaa  rroozzbbuuddoowwęę  ssyysstteemmuu  rreejjeessttrraaccjjii  oobbrraazzuu  CCCCTTVV 

 
Dane Wykonawcy:  
Pełna nazwa: 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Adres (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu): 

................................................................................................................................................................................... 

REGON: ..........................................., NIP ..........................................., e-mail: …………………………………………………….. 

Tel.: .............................................., fax.: .............................................. 

Zarejestrowana/ wpisana w ............................. pod numerem ........................................ 

Cena oferty: 

netto: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………….) 

podatek VAT: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………….) 

brutto: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………….) 

Kamery zewnętrzne: 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Producent:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

Kamery wewnętrzne: 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Producent:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

Oferowany okres gwarancji na urządzenia ………… m-cy (min. 36) 

 

Oferowany okres gwarancji na roboty instalacyjne ………… m-cy (min. 60) 

 

Termin i warunki płatności: 

Przelew na konto Wykonawcy w terminie min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Ofertę złożono na ................... ponumerowanych stronach. 
 

Oświadczenia: 

 

1. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego  

i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu szpitala celem zapoznania 

się z specyfiką wykonywania zamówienia w czynnym zakładzie służby zdrowia, 

3. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca uważa się za związanego ofertą. 

4. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapoznał się ze wzorem umowy i akceptuje go 

bez zastrzeżeń. 

5. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. Swoje dane osobowe 

udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia w procesie zamówień publicznych realizowanych przez 

Zamawiającego i mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                                         .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 



Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
Konkurs Ofert na „Rozbudowę systemu rejestracji obrazu CCTV” 

Nr sprawy 37/2018/KO 
 

 

Strona 11 

Załącznik Nr 3  PROJEKT UMOWY 
 

UUMMOOWWAA  nnrr  11//3377//22001188//KKOO  
 

Zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym w 
Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

Dyrektor Szpitala – lek. med. Grzegorza Suta 

a firmą: 

……………………………………………………………………… zarejestrowaną w ………. pod nr …………., NIP ………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie kamer, montaż okablowania zgodnie 

z załączonym planem, 19 kamer cyfrowym IP do systemu firmy Novus (16 kamer wewnętrznych, 3 kamery 
zewnętrzne). 

2. Opis obecnie posiadanego przez Zamawiającego systemu: 
1) Rejestrator IP NMS NVR 7XE-4U (75 kanałów). 
2) Kamery zewnętrzne NVIP-4DN2002H/IR-1P-II. 
3) Kamery wewnętrzne NVIP-4DN3514V/IR-1P. 

3. Wymagana ilość oraz docelowa lokalizacja kamer: 
1) Poziom -1, piwnica x 5 kamer wewnętrznych. 
2) Poziom 0, parter x 5 kamer wewnętrznych. 
3) Poziom 1, I piętro x 3 kamery zewnętrzne. 
4) Poziom 2, II piętro x 4 kamery wewnętrzne. 
5) Poziom 3, III piętro x 1 kamera wewnętrzna. 
6) Poziom 4, IV piętro x 1 kamera wewnętrzna. 

4. Rzuty kondygnacji stanowią załącznik do niniejszej umowy.  
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować niezbędne przełączniki sieciowe wyposażone w 

gniazda PoE oraz ułożyć kable UTP z korytach montażowych kablowych PCV, jeśli nie ma możliwości 
wykorzystania podciągów w sufitach podwieszanych. 

 
§ 2 

 
1. Całkowita wartość umowy wynosi: 
 

netto: ............................... zł (słownie: ...............................................................................................) 

podatek VAT: ................... zł (słownie: ...............................................................................................) 

brutto: .............................. zł (słownie: ...............................................................................................) 

2. Podana wartość umowy obejmuje cenę towaru z opakowaniem oraz wszelkie koszty związane z dostawą  
oraz montażem sprzętu. 

 
§ 3 

 
1. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 31.08.2018 r. 
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3. W rozumieniu niniejszej umowy realizacja zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu, wyposażenia 

dodatkowego, dokumentacji technicznej, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim, montaż 
oraz przeprowadzenie niezbędnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie korzystania ze sprzętu 
a także dostarczenie wszelkich innych niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia. 

4. Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: pełne 
wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, osprzęt itp.) 

5. Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu do każdego 
samodzielnego elementu sprzętu. 

6. Każdy element sprzętu oraz inne części tego wymagające muszą posiadać czytelny numer identyfikacyjny. 
 

§ 4 
 
1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności wierzyciel ma prawo do odsetek ustawowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie dokonywania sprzedaży (cesji) wierzytelności Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody, 
2) negocjowania terminu zapłaty ewentualnych należności płatniczych Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
1. Przedmiot umowy objęty jest … miesięczną gwarancją na urządzenia oraz … miesięczną gwarancją na 

roboty instalacyjne rozpoczynającą się z datą odbioru. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca bądź wskazana przez niego firma zobowiązuje się do usunięcia usterek  

i wad w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, a w przypadku 
konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni. 

3. Gwarancja jest przedłużana automatycznie o czas naprawy. 
4. Wszelkie koszty związane z odbiorem zgłoszonego sprzętu do naprawy, transportem do serwisu oraz 

ponownym dostarczeniem do Zamawiającego ponosi Wykonawca (dotyczy okresu obowiązywania 
gwarancji). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych.  
 

§ 6 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli Wykonawca odmówi 
wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji. 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw w wysokości 0,5% 

wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w §3 ust. 2 z uwzględnieniem  
§7 pkt 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 5% wartości określonej w § 2 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki o każdorazowej zmianie adresu 
(siedziby) pod rygorem skutków prawnych doręczenia korespondencji na adres wskazany w umowie bądź 
wynikający z informacji Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kar umownych 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego za 
realizację umowy.  

§ 8 
 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie umowy powstałe na 

skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, niepokojów społecznych itd.) 
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2. Strona powołująca się na okoliczności działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże 

nie później niż 7 dni od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej 
strony faksem i potwierdzenia listem poleconym. 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, mogą nastąpić wyłącznie w przypadku 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zaistnienia.  
 

§ 10 
 
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 11 
 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności, poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny  
w Gdańsku. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................                                                                                        .............................................. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA 

 


