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          Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA  nr DAT ………………. 

W dniu  …………….. r.  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 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

działającą osobiście,           
zwaną dalej  “WYKONAWCĄ”, 
 

zwanych łącznie także " Stronami", 
 

została zawarta umowa nr DAT …………., zwana dalej "Umową", będąca następstwem postępowania       
o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego, ……………………… 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z 
późn. zm.) nie stosuje się tej ustawy, o następującej treści: 
 

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

Wykonawcy z dnia …………………., obejmujące: dostawę i montaż szafek z blatami pod 
zabudowę (część 1) i/lub dostawę i montaż biurek, kontenerków, szaf na zamówienie (część 2) 
opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, który po podpisaniu przez Strony staje się jej 
integralną częścią. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia mebli do wskazanych pomieszczeń, ich montażu 
i ustawienia oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonych meblach. Za uszkodzenia 
mebli powstałe w trakcie dostawy i montażu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Dostawa 
odbędzie się w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
Termin i godzina dostawy zostanie ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym telefonicznie, 
faksem lub drogą elektroniczną. W dniu dostawy wykonanej zgodnie z Umową, zostanie 
sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, który 
podpisany bez uwag, będzie podstawą do wystawienia faktury.  

3. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia w zakresie:  

1) dookreślenia kolorystyki mebli i innych materiałów wybranych  przez Zamawiającego 
i Projektanta; 

2) doprecyzowania szczegółowego obmiarowania przedmiotu Umowy; 
3) zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, na które 
Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa. 

4. Dostarczone meble muszą być wykonane z materiałów bezpiecznych, muszą być fabrycznie    
nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion 
 użytkowania.     

§ 2 
1. Miejscem dostawy mebli jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Warszawie przy 

ul. Szczęśliwickiej 36. 
2. Zamówienie opisane w § 1 zostanie zrealizowane zgodnie z Umową 
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w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie 45 dni od daty podpisania Umowy, tj. do 
……………….. r. 

3. Za datę wykonania zamówienia Strony przyjmują dzień protokolarnego przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do użytkowania, co powinno nastąpić nie później niż 
do dnia wymienionego w ust. 2. 

§ 3 
1. Transport i dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone meble z uwzględnieniem następujących 

 warunków:  
1) okres gwarancji mebli: min 24 miesiące, liczony od bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
2) czas reakcji na zgłoszone usterki: nie dłużej niż 3 dni od dnia zgłoszenia, 
3) gwarantowany czas naprawy: 14 dni od zgłoszenia usterki, 
4) sposób zgłoszenia usterki: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ………………… lub 

faksem na nr  - . 
5) wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

 
§ 4 

1. Za prawidłowe wykonanie zamówienia będącego przedmiotem Umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie, zgodnie z ofertą, w kwocie brutto: ……………..,   (słownie: 
………………………………………..) 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i zaakceptowana 
przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Należność za prawidłowo dostarczony i odebrany przedmiot Umowy będzie przekazana 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty 
jej zaakceptowania. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 5 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci        

Zamawiającemu kary umowne: 

1) 10 % wartości Umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności 
za które odpowiada Wykonawca, w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia przez 
Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy; 

2) 2% wartości umownej brutto dostawy  w przypadku  niedostarczenia  jej  w  uzgodnionym    

terminie,  za  każdy  rozpoczęty  dzień opóźnienia. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy  
odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

      
§ 6 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
  1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 
  a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
  b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
  c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy, bez uzasadnionych przyczyn 
                     oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie. 
  2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli: 
  a) Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru przedmiotu Umowy lub bez  
       uzasadnienia odmawia odbioru, 
  b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych 
  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych, wobec                           
  Wykonawcy. 
2. Przypadki określone w ust. 1 pkt 1) lit. a i b oraz pkt 2 nie skutkują karami umownymi. 
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§ 7 
Bez zgody Zamawiającego roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być 
przedmiotem cesji na osoby trzecie. 

 
§ 8 

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. 
 

§ 9 
Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony upoważniają swych 
przedstawicieli:  
1) w imieniu Zamawiającego:   Kinga Lila  tel/fax, 22 823-38-48,  e-mail: k.lila@szpzlo-ochota.pl; 
2) w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………….. 
 

§ 10 
1. Wystąpienie przez Wykonawcę do sądu z roszczeniem wynikającym z niniejszej Umowy, może                                  

nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze skierowania sprawy na 
drogę sądową i po wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 14 dni, do ugodowego 
rozstrzygnięcia sporu. 

2. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 11 
1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest 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 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w 
trybie przedmiotowej ustawy, ,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

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. 
W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów,  dane osobowe 
pracowników Zamawiającego, dane finansowe Zamawiającego oraz jego kontrahentów 

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 
 
 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
  
Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy. 

Załącznik nr 2 - Klauzula przeznaczona  dla  Wykonawcy – art. 13 RODO 

Załącznik nr 3 - 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 4 -               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
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Załącznik nr 2 

 

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 3 

 

 

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 w celu związanym z realizacją umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c 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.  
następujących przepisów prawa: 

- ustawa Prawo zamówień  publicznych, 
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

 

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 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, 

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

 

     Zapoznałam/em się 

 

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

        (podpis osoby kontaktowej) 
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