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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

                              (wzór umowy) 

 

U M O W A   NR  …………............2020 

    

zawarta w dniu …………………….. 2020 r. w Ożarowie Mazowieckim    

 

pomiędzy  Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Otwartego ( GSPZLO )   

w Ożarowie Mazowieckim  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konopnickiej  8, wpisanym  do rejestru 

prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV wydział Gospodarczy KRS pod  numerem 

0000132686,  posiadającym NIP 118-15-31-025  REGON 016263572 reprezentowanym przez:  

 

Waldemara Roszkiewicza  –  Kierownika GSPZLO 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a …………………………………………………………………………………………………………… 

działającą/ym  na podstawie…….………………………………………………………………….………, 

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”   

  
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamówienie na: 

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Otwartego (GSPZLO) w Ożarowie Mazowieckim  : 

 

Cz. A – Artykułów medycznych,  

Cz. B – Środków ochrony osobistej,  

Cz. C – Leków,  

Cz. D – Urządzeń,  

Cz. E – Środków do dezynfekcji zabiegowej,  

Cz. F – Środków do dezynfekcji powierzchni,  

Cz. G – Pojemników i worków na odpady medyczne” * , 

 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, zwane dalej także dostawą. 
 

*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 
 

2. Pełny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy opisane w załączniku Nr 1 do SIWZ. 

 

3. Podane w w/w załączniku ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec 

zmniejszeniu (maksymalnie o 50%).  

Podane ilości nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw 

do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 

Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i 

wartości dostaw. 

 

4. Zamawiający zastrzega także:  

- możliwość zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach dostawy 
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do wysokości całkowitej kwoty ofertowej Wykonawcy, 

- możliwość zwiększenia zamawianych ilości poszczególnych produktów określonych w Załączniku nr 1 do 

SIWZ, poprzez skorzystanie z prawa opcji i zwiększenie dostaw po ryczałtowych cenach jednostkowych 

brutto jakie Wykonawca określił w swojej ofercie ( załącznik Nr 6 do oferty ).  

 

Dostawa objęta prawem opcji może wynieść maksymalnie 50% ogólnej wartości kwoty ofertowej brutto 

przedmiotu zamówienia. 

 

5. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

 

6. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o 

skorzystaniu z tego prawa i zamiarze zlecenia dostawy Wykonawcy. 

 

7. Strony   zgodnie   oświadczają, że zastrzeżone   prawo   opcji   nie   rodzi   po   stronie Zamawiającego 

obowiązku zlecenia dodatkowej dostawy, natomiast po stronie Wykonawcy nie  stanowi  podstawy  do  

wystąpienia  w  stosunku  do  Zamawiającego  z  roszczeniami  o wykonanie prawa opcji i zlecenia dostawy 

wskazanej w ust. 4 tiret 2.   

 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada: 

- stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,  

- wszelkie uprawnienia, zaświadczenia, pozwolenia, zgody do sprzedaży produktów farmaceutycznych 

oferowanych Zamawiającemu oraz że produkty te są wolne od wszelkich wad, praw osób trzecich i spełniają 

wszelkie normy stawiane przez prawo polskie w tym zakresie oraz że produkty farmaceutyczne są 

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.  

- świadectwa dopuszczenia do obrotu produktów farmaceutycznych, znajdujące się w siedzibie Wykonawcy, 

do wglądu przez Zamawiającego na żądanie w każdym terminie. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest również do wniesienia dostarczonego asortymentu na adres i do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

 

10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy,  

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi  

dla przedmiotu umowy, 

c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy, rozumiana  jako  staranność  profesjonalisty w 

działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy 

d) informowanie na bieżąco Zamawiającego na własny koszt i ryzyko o czasowym wstrzymaniu lub wycofaniu 

z obrotu, albo zaprzestaniu produkcji produktów leczniczych/wyrobów medycznych oraz innych faktach 

mających istotne znaczenia dla ich użycia w zakresie świadczeń medycznych. 

 
11. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy: 

- spełnia wymagania określone w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z 

obowiązujących przepisów, 

- posiada aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie  

dopuszczające  do  obrotu  i  stosowania  w  podmiotach  wykonujących działalność  leczniczą,  a  ponadto  

właściwe  oznakowanie  opakowań  zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

- jest dopuszczony do  obrotu  na  terytorium  Polski/UE,  

- jest oznakowany przez producenta w taki sposób, że możliwa jest identyfikacja zarówno produktu, jak i 

producenta,  

- będzie dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach zabezpieczonych przed dostępem osób 

trzecich, 

- będzie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę w czasie jego transportu do miejsca przeznaczenia, 

aby zapewnić jego kompletność i uchronić przed uszkodzeniem,  

- nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.  
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12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie dostarczany : 

- w okresie nie dłuższym niż 2 dni robocze (tj.: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia zamówienia,  

- interwencyjnie w ciągu 8 godzin (od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia, o ile zaistnieje taka 

potrzeba. 

 
13. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia, że nie 

odpowiada on  opisowi przedmiotu zamówienia, w takiej sytuacji przedmiot umowy uważa się za 

niedostarczony a Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą przedmiotu umowy. 

 

14. Wykonawca oświadcza, że okres przydatności do użytku dostarczanego towaru nie będzie krótszy niż 12 

miesięcy, licząc od daty danej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez wskazany na 

produkcie okres ważności. (nie dotyczy części D zamówienia) * 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 miesięcy na asortyment zawarty w części  

D zamówienia – Urządzenia, licząc od daty danej dostawy *  

 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 
 

15. Zaoferowany, wymieniony powyżej okres gwarancji jest równy (odpowiada) okresowi rękojmi. * 

 

16. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.* 

 

17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona 

gwarancja ulega przedłużeniu o czas przeprowadzanych napraw. Za czas naprawy strony umowy przyjmują 

okres od dnia zgłoszenia wady lub usterki do dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu ich 

usunięcia. * 

 

18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w 

terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania (pisemnej reklamacji).* 

 

19. Zamawiający może dochodzić uprawnień z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji.* 

 

20. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni opiekę serwisową. W ramach opieki serwisowej wykonawca 

zapewni naprawy przedmiotu umowy, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia 

zgłoszenia. Wynagrodzenie z tytułu opieki serwisowej zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym 

w § 7 ust. 4. * 

 
21. W przypadku niemożliwej do wykonania naprawy urządzeń będących przedmiotem umowy Wykonawca 

zobowiązuje się wymienić je na nowe, wolne od wad w terminie 7 dni od chwili stwierdzenia niemożliwości 

naprawy. * 

 

22. Zamawiający jest zobowiązany, w okresie gwarancji, do przestrzegania zasad eksploatacji przedmiotu 

umowy zgodnie z instrukcjami producentów, zabezpieczyć je przed negatywnym wpływem warunków 

zewnętrznych i możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi. * 

23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie  przedmiotu umowy  niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, nie przestrzegania instrukcji producentów i z tytułu uszkodzeń mechanicznych wynikłych z 

niewłaściwego obchodzenia się z przedmiotem umowy. * 

*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 
 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u 

podwykonawców*** 
(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 10 druku oferty. **) 
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2. Wykonawca ma prawo korzystać z dalszych podwykonawców lub innych osób trzecich wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w zakresie treści umowy z podwykonawcą, którą Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 

§ 3  

 

Termin realizacji przedmiotu: dostawy będą się odbywały w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

w oparciu o zamówienia częściowe dokonywane przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. 

 

 

§ 4  

 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy na część …… * wraz z załącznikami, 

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego  

 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 
 

 

§ 5  

 

1. Zamawiający ustanawia do kontaktów, udzielania zleceń, nadzorowania i koordynowania realizacji 

przedmiotu zamówienia z Wykonawcą przedstawiciela Zamawiającego w osobie/osobach:: 

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

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 

tel. kont. …………………………………………………………………………………………………….... 

 

2. Za realizację zleceń z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny będzie: 

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

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 

tel. kont. …………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

                                                                                    § 6 

 

Świadczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie według następujących zasad: 

  

1. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem o 

terminie dostawy. 

 

Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: asortyment, ilość i termin dostawy, 

przekazując zamówienie pocztą elektroniczną. 
 
2. Dostarczany przedmiot umowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę w czasie 

transportu do miejsca przeznaczenia, aby zapewnić kompletność i uchronić go przed uszkodzeniem.  

                        

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dostawy na własny koszt i ryzyko oraz wniesienia go do 

wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynków Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Otwartego: 

-  przy ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim, 

-  przy ul. Konopnickiej 9 w Ożarowie Mazowieckim, 

-  przy ul. Lipowej 28A w Józefowie. 
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4. Odbioru dostaw wykonanych w trakcie realizacji umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele 

Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie sporządzony na tę okoliczność protokół odbioru ilościowy i 

jakościowy. 

 

5. Procedura odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowej i ilościowej dostarczonych produktów z 

zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych, terminami ważności, 

poprawnością opakowania, ocenie jakości produktów, możliwej do dokonania przez odbierającego na etapie 

odbioru bez naruszenia opakowania jednostkowego. 

 

6. Potwierdzeniem dokonania odbioru całkowitego przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony 

końcowy protokół zdawczo – odbiorczy po dostawie zamówionego asortymentu. 

 

7. W ramach niniejszej umowy, do każdej dostawy Wykonawca zobowiązuje się do: 

 

a) sporządzania i przesyłania do Zamawiającego drogą elektroniczną „Formularza Asortymentowo-

Cenowego Dostawy” w formie arkusza programu MS Excel (.xls lub .xlsx), zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik do umowy nr 2, na adres administracja@gspzlo-ozarow.pl, w terminie do 2 dni 

roboczych od daty dostawy.  

„Formularz Asortymentowo-Cenowego Dostawy” powinien być wypełniany zgodnie z zawartymi w nim 

instrukcjami. 

b) sporządzania dokumentu „List przewozowy” zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy i 

zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. 

 

8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków, w tym jakościowych przedmiotu umowy Zamawiający 

podpisze końcowy protokół zdawczo-odbiorczy dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy zgodnego ze złożonym zamówieniem. 

 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i 

za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego 

towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od złożenia 

reklamacji przez Zamawiającego. 

 

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów ze złożonym zamówieniem lub 

zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub niezgodności ze złożoną ofertą, 

naruszenia terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia części lub całości 

dostawy oraz dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy - w celu zaspokojenia potrzeb 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem GSPZLO - w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie 

dostawy, albo rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu. W przypadku zakupu interwencyjnego 

Wykonawca - na żądanie Zamawiającego - zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy 

ceną zakupu interwencyjnego, a ceną jednostkową, przedstawioną w formularzu ofertowo-cenowym, 

pomnożoną przez liczbę każdego z zakupionych interwencyjnie produktów, ustaloną w niniejszej umowie. 

Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia tylko w zakresie produktów dostarczonych i 

przyjętych przez Zamawiającego. 

 

11. Zamawiający, w przypadku określonym w ust. 10, zobowiązany jest poinformować Wykonawcę w formie 

pisemnej (emailem lub listownie), w terminie 24 godzin od zdarzenia, o przyczynie odmowy przyjęcia części 

lub całości dostawy. 

 

12. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu i wartość 

niniejszej umowy o wielkość tego zakupu. 

 

13. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia ( najpóźniej w dniu 

podpisania umowy) , okazać stosowne wymagane prawem dokumenty: aktualne świadectwo rejestracji, atest, 

świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie  dopuszczające  do  obrotu  i  stosowania  w  

podmiotach  wykonujących działalność  leczniczą oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych 

dokumentów. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości w przypadku braku okazania 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 13. 

 

15. W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu 

spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, dopuszcza się możliwość, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, zmiany i zastąpienia go innym artykułem o cechach fizycznych nie gorszych od artykułu 

wycofanego lub niedostępnego, z zachowaniem jego ceny i przy zachowaniu pisemnej formy informacji o 

zaistniałej zamianie 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu 

ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ilościowo-kosztowe obliczane na podstawie ryczałtowych cen 

jednostkowych brutto zawartych w załączniku Nr 6 do oferty - zestawieniu cenowym ( cenniku ). 

 

2. Kwoty, o której mowa w ust. 1 obejmują podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ).  

3. Ceny jednostkowe brutto wymienione w załączniku Nr 6 do oferty, nie podlegają zmianie w całym 

okresie obowiązywania umowy. 

 

4. Uwzględniając przewidziane w § 1 niniejszej umowy prawo opcji – całkowite maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej brutto w wysokości:  

 

- na część A: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  

 

- na część B: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  

 

- na część C: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  

 

- na część D: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  

 

- na część E: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  

 

- na część F: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  

 

- na część G: ……………………………………………………………………….…………………… zł   

( słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych )*  
 

*Zamawiający przypisze kwotę ofertową powiększoną o 50 % 

 

*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 
 

5. W przypadku wzrostu cen produktów leczniczych/wyrobów medycznych na rynku (według cen hurtowych) 

tj. minimum o ponad 20%, w stosunku do cen produktów leczniczych/wyrobów medycznych 

obowiązujących w dniu podpisania umowy lub w dniu ostatniej waloryzacji, wynagrodzenie Wykonawcy na 

jego pisemny, udokumentowany wniosek, może ulec zwiększeniu maksymalnie o średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług, publikowany przez GUS za rok poprzedni, tj. rok 2019/20. 

 

6. Zmiana cen na skutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości towaru. Ilości produktów podane w 

formularzu asortymentowo-cenowym są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu (maksymalnie o 50%), tzn. nie 

stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania 

roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie 

będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie 

zamówienia z zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona wartość umowy. 

 

8. Rozliczenie za wykonane Dostawy (poszczególne zlecenia) każdorazowo odbywać się będzie fakturami 

częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę dla Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

* W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących  zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający 

dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum. 

 

9. Wykonawca będzie wystawiał faktury w terminie 7 dni od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego.  

Do wystawionej faktury Wykonawca załączy kopię protokólarnego odbioru dostaw. 

 
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności danych na liście przewozowym z 

dostarczonym asortymentem, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia lub i korekty. W takim 

przypadku zapłata faktury nastąpi w terminie płatności liczonym od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego 

usunięcia rozbieżności. 

 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokółu zdawczo-odbiorczego. 

 

12. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na wskazane przez 

Wykonawcę konto. 

 

13. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń strony oświadczają co, następuje: 

 

a) Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym ………………………. ; NIP: …………………….. i jest upoważniony do wystawienia faktury 

VAT.  

 

14. W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

15. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany mającej wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

a) - stawki podatku VAT może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku 

obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, 

b) - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę może ulec zmianie o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca poniesie; nie wcześniej 

niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, 

c) - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może ulec zmianie o wartość równą dodatkowym kosztom, 

które Wykonawca poniesie; nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w 

zmiany,  

d) - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych może ulec zmianie o wartość równą 

dodatkowym kosztom, które Wykonawca poniesie; nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z 

których wynikają w/w zmiany. 
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16. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy 

przedmiotu umowy będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących zasad: 

  

1) za opóźnienie w dostawie zamówionych produktów przekraczające dzień/godzinę  

( przy interwencyjnych dostawach ) w stosunku do terminu zamówienia – w wysokości 100 zł za każdy 

rozpoczęty dzień/godzinę opóźnienia, 

 

2) za brak zamówionych produktów w dostawie – w wysokości 10% ceny brutto kosztów dostawy,  

 

3) za dostarczenie produktów o  jakości nie odpowiadającej wymogom określonych w umowie – w 

wysokości 10% ceny brutto wartości produktów podlegających zwrotowi 

 

4) za brak wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w § 6 ust. 9 – w 

wysokości 200 zł za każdy dzień 

 

5) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w  wysokości 10 %  wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia na cz. A, B, C, D, 

E, F, G * tj. w wysokości ……………...…………zł.  

 

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku każdorazowego nie wywiązania się 

z warunków gwarancji w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego        

w § 1 ust. 18, 20, 21  umowy, (część D) * 
 

*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 
 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od daty wezwania go do zapłaty przez 

Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z wymagalnego 

wynagrodzenia  Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 9 

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej 

Umowy jest Zamawiający. 

 

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca poinformuje osoby, 

których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych 

osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,  

o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych 

uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO. 
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4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (j.t. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

§ 10 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy:               

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy 

wykonywania działalności gospodarczej lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, 

- pomimo wezwania i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca będzie 

wykonywał Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

- Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie zrealizuje dostawy,  

- co najmniej trzykrotnie wystąpi opóźnienie dostawy zamówionych produktów,  

- co najmniej trzykrotnie w dostawach ( w całości lub części produktów) zostanie stwierdzona jakość 

produktów nieodpowiadająca  wymogom określonym w umowie 

- Wykonawca powierzył wykonywanie całości lub części umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego 

 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

4. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

5. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony o 

każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji 

skierowanej na adres wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru awizowanej przesyłki. 

 

6. Przesyłki, o których mowa w ustępie poprzednim uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich 

odbioru przez adresata. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO. 

 

W świetle powyższego Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, 

pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz 

umowie i jej załącznikach jest Zamawiający – dalej administrator – adres siedziby: 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ul. Konopnicka 8. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: administracja@gspzlo-ozarow.pl 

lub pod adresem siedziby administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:  

       iod@gspzlo-ozarow.pl  

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu w celu wykonywania 

umowy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty 

uprawnione do dostępu do informacji publicznej, 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają 

dane osobowe dla których administratorem jest Zamawiający. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

punkcie 4 oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z 

uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

7. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

8. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne  do zawarcia i realizacji umowy. 

Niepodanie  danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą 

profilowane. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

 

…………………....………………………..……… 

Data, podpis  


