
Projekt umowy 
 
 

UMOWA 
Nr ………………/…….. 

 
 

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy: 
 

Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, 

NIP 525-21-47-260, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

…………………………….., na podstawie upoważnienia …………………………. z dnia 

………..……, zwanym dalej Zamawiającym 

a  

………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….…………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie systemu do monitorowania  

i analizy ruchu sieciowego o nazwie …………………………………….……………… 

…………………………..………………………………………..wraz z odpowiednim 

sprzętem i oprogramowaniem systemowym niezbędnym do instalacji w/w aplikacji  

i wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego Przedmiotu Umowy, 

określonego w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy jest opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik  

nr 1 oraz oferta Wykonawcy z dnia …………………….……2016 r. stanowiąca 

załącznik nr 2 do Umowy. 

 
§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki 



organizacyjne, aby zrealizować przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą 

starannością umożliwiającą spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych i 

funkcjonalnych określonych w umowie.  

2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie narzędzia  

i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.  

3. Całą korespondencję z Zamawiającym dotyczącą realizacji przedmiotu Umowy,  

w szczególności wszelkie uzgodnienia ustne i pisemne, Wykonawca będzie prowadził 

w języku polskim.  

4. Wykonawca realizując Umowę zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących  

u Zamawiającego zasad, regulaminów i procedur, które na wniosek Wykonawcy 

zostaną mu niezwłocznie udostępnione.  

 

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 wynosi brutto: ………............................……… zł (słownie: 

……………………………………………………..złotych) w tym podatek VAT. 

Powyższa kwota ma charakter maksymalny i w żadnym razie nie może ulec 

zwiększeniu. 

2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 zawiera wszystkie koszty, opłaty 

i obciążenia związane z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki 

w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 . 

b)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania Umowy z winy 

Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z bieżącego 



wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 5 

 

1.  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbędzie się 

jednorazowo na podstawie faktury VAT. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty 

odbioru dostawy przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, który nie 

będzie zawierał zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 4 do 

Umowy. 

3.  Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

należyte wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

5.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto wskazane 

w fakturze VAT. 

6.  Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7.  Za zwłokę w realizacji zapłaty Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

8.  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez 

pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, jak tez dokonywać innych czynności 

prawnych skutkujących zmianą wierzyciela. 

 

§ 6 

 

1.  Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostaw objętych 

Umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć ją w terminie, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed 

upływem terminu wykonania przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek 

konsekwencji, w tym finansowych. 

2.  Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy 

w następujących sytuacjach: 



a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy; 

b)  Wykonawca opóźnia się z realizacją dostawy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie realizuje i, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do 

wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim 

terminie, nie reaguje. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma 

prawo odstąpienia od Umowy; 

c)  Jeżeli Wykonawca realizuje wadliwie dostawy, niezgodnie z parametrami 

określonymi w warunkach przetargowych, albo niezgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy, Zamawiający wzywa do zmiany sposobu realizacji dostaw 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy określone w § 6 ust. 1 i 2 pkt. 2-3 ma charakter odstąpienia 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej Umowy, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie 

zmian. Jeżeli wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany 

będzie możliwe dopiero po akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy w tym podpisanie    

protokołu odbioru są: 



 

Ze strony Zamawiającego: p. …………………………….,tel. ………………………., 

e-mail ……………@………..…. 

 

Ze strony Wykonawcy:  p. ……………..………………….,tel. ………………………., 

e-mail ……………@………..…. 

 

§ 9 

 

1. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. 

W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy 

Załącznik nr 3 - Wyciąg z KRS / CEIDG Wykonawcy  

Załącznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru 

 

 

 

 

 

………………………………… ..……………………………. 
                      Wykonawca                    Zamawiający 


