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PROJEKT                                                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

ZP-2511-10-GK/2020                                                                                                  

 

  UMOWA  Nr ……………………. 
 

W dniu..........…......w  Warszawie pomiędzy :  

 

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota,           
z siedzibą w Warszawie (02-353), przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; pod nr KRS: 0000188485, NIP: 526-17-

71-472, REGON: 010202670, 

reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego – Dyrektora, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

 

a firmą:  

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

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

zwaną dalej  “WYKONAWCĄ”, 

 

zwanych łącznie także “Stronami”, 

 
zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

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

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …....... r., obejmujące zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do 

USG i EKG do placówek SZPZLO Warszawa-Ochota, zwanych dalej łącznie jako 

„asortyment”, wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy;  

2. Dostarczanie  asortymentu  będzie   realizowane  sukcesywnie,  w  formie  dostaw  

częściowych, w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy, stosownie do 

potrzeb Zamawiającego, które będą określane w zapotrzebowaniach zawierających 

wyszczególnienie asortymentu i ich ilości. Zapotrzebowania będą składane Wykonawcy  e-

mailem na adres: ………………….  

3. Dostarczenie asortymentu, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie realizowane transportem 

Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie ….….. dni roboczych od dnia zgłoszenia 

danego zapotrzebowania do Przychodni Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, do zmian ilości 

(zmniejszenia lub zwiększenia) asortymentu w każdej pozycji asortymentowej, w ramach 

wartości Umowy, jak również prawo pomniejszenia do 80% (tj. realizacji w 80%) ogólnej 

wartości zamówienia. Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych 

roszczeń. 

5. Dokonanie zmian, o których mowa w § 13 ust. 7 nie wymaga formy aneksu do Umowy i nie 
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wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem niniejszej Umowy spełnia 

wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 

r. , poz. 211 z późn. zm.) i jest dopuszczony do obrotu na terenie RP. 

 

§ 2 

1. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego 

dostarczenia asortymentów  innych co do jakości lub rodzaju od zadeklarowanych w ofercie 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. W przypadku dostarczenia asortymentu, który jest niezgodny ze złożoną ofertą, wadliwy, lub 

z innych powodów nie nadaje się do umówionego użytku, Wykonawca niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia e-mailem wad jakościowych asortymentu, wymieni 

go na wolny od wad. Wystąpienie wad jakościowych lub niezgodności ze złożoną ofertą może  

być  powodem   wstrzymania   zapłaty do czasu prawidłowej dostawy uzupełniającej. 

3. W razie wystąpienia niezgodności ilościowych lub asortymentowych dostawy w stosunku do 

zapotrzebowania, o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

uzupełniającej, na własny koszt, w terminie 3 dni od zgłoszenia  e-mailem. Wystąpienie   

powyższych  niezgodności   może  być  powodem   wstrzymania   zapłaty do czasu prawidłowej 

dostawy uzupełniającej. 

4. W przypadku, gdy wskazane w ust. 3 lub 4 niezgodności asortymentu, będą się powtarzały, lub 

gdy dostarczany przez Wykonawcę asortyment nie będzie spełniał umówionych wymogów, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wówczas 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za prawidłowo dostarczony i odebrany asortyment. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, przysługujące za faktycznie dostarczony i odebrany asortyment 

o którym mowa w § 1 ust. 1, w ilościach i po cenach określonych w formularzu asortymentowo-

cenowym, zgodnie z ofertą, nie przekroczy ogółem kwoty netto: ………… powiększonej o 

należny podatek VAT obowiązujący w chwili wystawiania faktury, co daje kwotę brutto: 

................................PLN (słownie: ……….................................................................).  

2. Wykonawca gwarantuje, że ceny brutto dostarczanego asortymentu, w całym okresie trwania 

Umowy nie zostaną zwiększone. 

3. Wynagrodzenie, określone w przepisach niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie koszty 

związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy, nawet jeśli wykonywane 

czynności nie zostały wymienione wprost w niniejszej Umowie. 

 

§ 4 

1. Rozliczenie za wykonane dostawy będzie następowało na podstawie faktur wystawionych             

za każdą, częściową dostawę. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę i podpisana przez 

upoważnionego do odbioru ilościowo - jakościowego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane w ciągu 3 dni, licząc od daty zgłoszenia 

telefonicznego, mailem lub w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacji może być powodem 

wstrzymania zapłaty za dostawę częściową, do czasu załatwienia reklamacji. 

4. Należność za prawidłowo dostarczony i odebrany asortyment (dostawy częściowe) będzie 

przekazywana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  wskazany  w  fakturze, 

w terminie 30 dni od daty zaakceptowania faktury w sposób wskazany  w § 4 ust. 2 Umowy. 
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§ 5 

1.   W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiające 

       mu kary umowne, w wysokości: 

1) 20 % wartości Umowy brutto, tj. kwoty o której mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający 

odstąpi od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; 

2) 5 % wartości Umowy brutto, tj. kwoty o której mowa w § 3 ust. 1, za nienależyte wykonanie 

Umowy, w szczególności dostarczenie asortymentu niezgodnego z Umową; 

3) 1 % wartości brutto zgłoszonego zapotrzebowania, o którym mowa w § 1 ust. 2, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, w tym także dostawie uzupełniającej lub w 

przypadku opóźnienia w wymianie asortymentu na wolny od wad. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie wynagrodzenia przysługującemu 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 6 

1. W   razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,         

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie    

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6 ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach 

Zamawiającemu: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

2) nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo wezwania Wykonawcy do 

podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. 

 

§ 8 

Bez zgody Zamawiającego roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być 

przedmiotem cesji na osoby trzecie. 

 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od …………… do................ r. 

 

§ 10 

1.  Strony ustalają, że zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do  

      treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem  

nieważności, chyba że inaczej postanowiono w Umowie. 

 

§ 11 

Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy strony upoważniają swych 

przedstawicieli:  
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1) w imieniu Zamawiającego: ………………………., email: .......................,tel.: ……….. 

2) w imieniu Wykonawcy: ………………………., email: .......................,tel.: ……….. 

 

§ 12 

1. 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 (Dz. U. z  2017 poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji 

pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są 

poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą stronę. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą                               

załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu treści klauzul stanowiących 

załącznik nr 4 do umowy podpisanych przez osoby wskazane w § 11 pkt 2. W przypadku, gdy 

Wykonawca do wykonania umowy wyznaczył inną osobę, Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu treść podpisanej przez tę osobę klauzuli stanowiącej załącznik nr 5 

do umowy. 

 

§ 13 

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku:  

1) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy; 

2) zmiany stawki podatku od towaru i usług;  

3) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy, bez 

konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy, wynikającego z potrzeb Zamawiającego; 

4) wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w 

przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej Umowy; 

5) wprowadzenie asortymentu o takich samych, wyższych parametrach lub rozszerzonym 

zakresie w tej samej lub niższej cenie, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że asortyment jest 

zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie; 

6) zmiany nazwy, numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu, o ile zmiana taka 

zostanie potwierdzona stosownym dokumentem;  

7) wprowadzenia odpowiedników spełniających wymagania Zamawiającego określone w 

Umowie, przy założeniu, że ich cena nie będzie wyższa od ceny ofertowej, w następujących 

przypadkach: wycofania przedmiotu umowy, zmiany jego nazwy, zaprzestania wytwarzania, 

wstrzymania do obrotu, zmiany producenta lub zmiany wielkości opakowania w 

poszczególnym asortymencie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 

odpowiedni dokument od Producenta potwierdzający powyższe okoliczności i powiadomić 

o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej            

ze Stron. 

 

       ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy. 

Załącznik nr 2 - Wykaz Przychodni SZPZLO Warszawa – Ochota 

Załącznik nr 3 -  Klauzula przeznaczona  dla  Wykonawcy – art. 13 RODO 

Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna dotycząca osoby wskazanej do kontaktu wskazanej przez 

Wykonawcę dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w  Samodzielnym Zespole 

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota – art. 14 RODO\ 

Załącznik nr 5 -  Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonującego do realizacji umowy 

Załącznik nr 6 - Zasady postępowania dla Dostawców/Wykonawców/Podwykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szpzlo-ochota.pl/pl,klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowy,0,180.html
http://www.szpzlo-ochota.pl/pl,klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowy,0,180.html


                                                                     

6 

Załącznik nr 2 

 

 

 
 

Wykaz Przychodni SZPZLO Warszawa – Ochota 

 
 
 
 

1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, Warszawa              ul. Szczęśliwicka 36 

tel. 22/822-03-99 

 

2. Filia Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej  ul. Kaliska 24 

            tel. 22/823-09-88 

 

3. Przychodnia Rejonowa, Warszawa    ul. Wojciechowskiego 58  

tel. 22/667-92-21 

 

4. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, Warszawa   ul Sanocka 6 

tel. 22/822-75-04 

 

5. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, Warszawa  ul. Skarżyńskiego 1 

tel. 22/ 823-06-56 

 

6. Centrum Medyczne Raszyn     ul. Pruszkowska 52 

tel. 22/ 720-05-01 

 

7. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna, Warszawa  ul. Sosnkowskiego 18 

tel. 22/662-92-21 
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Załącznik nr 3 

 

Klauzula dla Wykonawcy 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, 
przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
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 (dalej jako „RODO”). 
 
4. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa oraz 
przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
2. prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@szpzlo-ochota.pl
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Załącznik nr 4 

 

 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, 
przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu polegającego na możliwości bieżącego kontaktu w sprawach związanych 

z realizacją umowy nr ……………………… (dalej: umowa). 

 

4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. 

 
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
2) prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
4) prawo do sprzeciwu. 

 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 

 

     Zapoznałem się 

 

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

        (podpis osoby kontaktowej) 

 

 

 

 

 

mailto:iod@szpzlo-ochota.pl
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Załącznik nr 5 

 

 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonującego do realizacji umowy 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w 
Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-
ochota.pl 
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 
- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu polegającego na możliwości realizacji umowy nr ……………………… 

(dalej: umowa). 

4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. 

 
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich 
otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT. 
 
6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez 
okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.   
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących., 
2) prawo do sprostowania  danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
4) prawo do sprzeciwu. 

 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
 

     Zapoznałem się 

 

  ....................................................... 
          (podpis osoby kontaktowe) 
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