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UMOWA 

Nr SPZOZ/SAN/ZP/   /2022 

 

zawarta w dniu ……….2022 r.  w Sanoku  pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26 38-500 

Sanok, wpisanym do KRS pod numerem: 0000059726,  REGON: 370444345,  NIP: 687-16-40-438, 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Grzegorza Panek 

 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

 

a 

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

……, 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych SP ZOZ 

w Sanoku w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego post. SPZOZ/ZAP/683/2022.  

 
 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje system do prób wysiłkowych z wyposażeniem co 

jest zgodne ze złożoną ofertą do ww. zapytania ofertowego. Szczegółowy wykaz asortymentowy 

objęty umową i ceny określa załącznik nr 1 do umowy (Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno -użytkowych) stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

2.Dostawa sprzętu określonego w ust. 1 nastąpi do 30 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia 

umowy) tj. do dnia …………… 

3.Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby zostały dopuszczone do stosowania w Polsce. 

4.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy określony w ust. 1 na okres ............. miesięcy 

(min.  24 miesiące), zgodnie z załącznikiem nr. 2 do umowy. 

Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia instalacji  i uruchomienia (stwierdzonego protokołem 

technicznego przekazania – odbioru) 

5. Dokument gwarancji zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru 

technicznego po dokonaniu instalacji  i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy. 

 

§ 2 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach 

1. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, w razie odstąpienia od umowy zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

2. Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. 

3. Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu 

usunięcia wad, 

4. Nie dostarczenie sprzętu medycznego w terminie określonym w § 2  ust. 2 i pozostawanie w zwłoce 

trwającej dłużej niż 5 dni roboczych,  traktowane będzie jako odstąpienie przez Wykonawcę od zawartej 

umowy i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości określonej 

w § 3 ust.1.   
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5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, 

strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 3 

1. Instalacja  i uruchomienie sprzętu medycznego zostanie dokonane w obecności pracownika 

Zamawiającego Joanna Sadowska  i  potwierdzone przez uczestników spisaniem protokołu 

technicznego odbioru.   

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż,  sprzęt medyczny o którym mowa w § 1 jest wolny od jakichkolwiek 

usterek  i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.   

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie medycznym  przed 

jego , instalacją  i uruchomieniem Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany na wolny 

od wad. 

§ 5 

1.Umowa nie może ulec zmianie w okresie jej trwania, za wyjątkiem : 

1) zmiany ceny w przypadku obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą 

podpisania aneksu do umowy), 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena 

brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do 

umowy). 

3) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem o wyższych parametrach i  jakości, w przypadkach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu 

nie ulegnie zwiększeniu; 

2.. Zmiana umowy winna następować w formie pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie 

strony. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt określony w niniejszej umowie na swój koszt i 

ryzyko. 

2. Wydawanie towaru następuje u Zamawiającego  SPZOZ w Sanoku, ul. 800 lecia 26  

 

§ 7 

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zapłatę za dostarczony sprzęt -system do prób wysiłkowych 

z wyposażeniem  w kwocie: ........... zł. brutto (słownie: ........................). 

Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Zapłata należności za dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o 

wystawioną fakturę VAT, przelewem na  konto …...........................................................................w 

terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowej faktury. (Podstawą do wystawiania 

miesięcznych  faktur VAT jest   podpisany protokół odbioru sprzętu ) . 

3. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Faktura winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana nr umowy. 

 

 

§ 8 

1. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w formie 

polubownej. 

2.  Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie 

spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami ponosi Wykonawca. 
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3. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

       

§ 9 

Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  ustawy 

kodeksu cywilnego. 

 

       § 11 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający 

informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się 

kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: rodo@zozsanok.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 

realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 

osobowych).  

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 

6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

2. Dodatkowo, zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe 

Wykonawcy. 

       § 12 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

       WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 

 


