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UMOWA  nr  …………./2020 

 

w dniu ………………………2020 r. w Otwocku pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 
0000177289, NIP 532-10-17-768, REGON 010158710,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym/Udzielającym Zamówienia , reprezentowanym 
przez: 
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia 
______________ r., która stanowi Załącznik do umowy 
a 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w postaci: 

________________________________________________________________________ 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 

3. Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego odbędzie się w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wyrobem nowym i wolnym od wad, 

wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2018 roku i spełnia wymagania opisane w zaproszeniu 

do złożenia oferty. 

5. Za dzień realizacji umowy uznany będzie protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego 

dzień dokonania odbioru.  

§ 3. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia w łącznej kwocie netto ___________ zł + VAT _______ %,  

brutto ___________ zł (słownie: ______________________________). 

2. Koszty transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.   

§ 4. 

1. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustaloną 

cenę. 
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2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez 

uwag protokół odbioru. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy nie został 

wykonany zgodnie z umową zostanie spisany protokół z uwagami, a Wykonawca zostanie 

wezwany do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania protokołu z 

uwagami. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy 

Wykonawcy _______________________________________. 

4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności  

z niniejszej umowy. 

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

7. Jeśli przedmiot zawartej umowy jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), a wartość 

faktury jest równa lub przekracza 15 000 zł brutto, Wykonawca wystawi fakturę  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do podania w umowie i/lub na fakturze numeru rachunku 

bankowego zgodnie z zamieszczonym w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” 

Ministerstwa Finansów. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru 

możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie 

korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania 

na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl). 

§ 5. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących realizacji umowy jest ______________, tel. _______________, e-mail: 

___________________ lub inna wskazana przez Dyrektora Szpitala. 

2.  Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji umowy jest _________________, tel. ______________, e-mail: 

_________________________ 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

https://efaktura.gov.pl/
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3) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 

umowy, 

4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu, którego 

wartość jest określona w § 3 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek. 

§ 7. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny. 

§ 9. 

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie 

odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w 

art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp 

do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.  

2. Strony  zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji podlegających 

ochronie. 

§ 10. 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i środki techniczne 

umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 11. 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,  

a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska poddadzą rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  

i jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 


