UMOWA SPZOZ/ZAP/530/2019
zawarta w dniu w Sanoku pomiędzy
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
.pisanym do KRS 0000059726, REGON 370444345, NIP 687-16-40-438
reprezentowanym przez:
Dyrektor – Henryk Przybycień
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
Firmą:
wpisaną do KRS ................................................, REGON.............................................. , NIP
...............................
reprezentowaną przez:
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o
treści następującej:
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje .......................................................... (Pak. Nr
......), co jest zgodne ze złożoną ofertą do ww. postępowania. Szczegółowy wykaz asortymentowy
objęty umową i ceny określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.
2. Zakup przedmiotowego asortymentu będzie następować w sposób sukcesywny.
3. Wykonawca zapewnia minimum 12 miesięczny termin przydatności dostarczonych materiałów
do użytku licząc od daty faktycznego odbioru tychże materiałów przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby zostały dopuszczone do stosowania w Polsce.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia ...................do dnia ..........................
§3
1. Wartość umowy wynosi ............................ zł. brutto (słownie: ...................................... złote).
2. Wartości wymienione w ust. 1 zgodne są z załącznikiem nr 1 (formularzem cenowym),
stanowiącym integralną część niniejszej umowy, gdzie określono ceny jednostkowe brutto.
3. Okres niezmienności ceny jednostkowej brutto obowiązuje w okresie trwania umowy.
4. Ceny w okresie ustalonym w ust. 3 mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej
zmiany cen urzędowych lub podatku VAT.
5. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen przedstawić
Zamawiającemu pisemne uzasadnienie nowych cen.
6. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen, Zamawiający
może,
w razie nie uzgodnienia cen, odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym..
§4
1. Zapłata należności za zakupiony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie do 60 dni od daty wystawienia
faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie odbioru zamawianego towaru
przez Zamawiającego.
2. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażona na piśmie
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
§6
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się w
pierwszej kolejności rozstrzygnąć polubownie. W braku porozumienia Stron, właściwym do
rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki
Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
1) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;
2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) 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). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w
przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków;
2) przysługuje Państwu 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.
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
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