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UMOWA Nr FSM-2022-09-01U 
zawarta w Warszawie w dniu ………………..2022 r. 

 
pomiędzy: 
 
Fundacją Solidarności Międzynarodowej  / Solidarity Fund PL, Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Mysłowicka 4,  (01-612), numer KRS 0000024453, NIP: 526-226-42-92 REGON: 012345095,  
 
Reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Rafała Dzięciołowskiego 
 
zwaną dalej Zamawiającym  
 
a 
_ 
____________________ 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zwanymi dalej Stronami 
 
o treści następującej: 
 

§ 1. Oświadczenia Stron 
 

• Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 
Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-09-01 zgodnie z Procedurą Zamówień w Fundacji 
Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z 
rosyjską agresją na Ukrainie 

• Wykonawca oświadcza, że w stosunku do niego nie są prowadzone jakiekolwiek 
postępowania sądowe, egzekucyjne, zabezpieczające czy inne, które mogłyby uniemożliwić 
wykonanie przedmiotowej umowy.  

• Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy zgodnie z najwyższą starannością oraz 
przepisami prawa.  

 
 
 
 

§ 2. Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest dostawa, przeprowadzenie prac 
instalacyjnych oraz wykonanie szkoleń z obsługi tomografu komputerowego szczegółowo 
określonego w specyfikacji technicznej, dołączonej do dokumentacji postępowania, do 
Żytomierskiego Szpitala Obwodowego im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie, dalej zwanego 
„Przedmiotem Umowy” i jego przekazanie Zamawiającemu, który zobowiązuje się go odebrać i 
zapłacić Wykonawcy pozostałą część ceny na warunkach wskazanych w dalszej części Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wydania Przedmiotu Umowy własnym transportem 
bezpośrednio do Żytomierskiego Szpitala Obwodowego im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie, 
zwanego w dalszej części Umowy „Miejscem dostawy”. 

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od 
wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz praw osób trzecich oraz spełnia wszystkie 
określone prawem i Umową wymagania.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne  
do realizacji Przedmiotu Umowy. 
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§ 3. Realizacja Umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, 

wykonania prac instalacyjnych, o których mowa w Umowie a także przeszkolenia personelu 
medycznego i technicznego w ciągu 45 dni od dnia podpisania Umowy.  

2. Wyżej wymieniony termin dostarczenia i wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy ulegnie 
zawieszeniu na okres przeprowadzenia prac adaptacyjnych. Prace adaptacyjne wykona Żytomierski 
Szpital Obwodowy im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie na swój koszt, na podstawie DTR 
dostarczonej przez Wykonawcę wraz z ofertą oraz stosownie do własnych potrzeb w zakresie 
funkcjonalności pracowni tomografii komputerowej.  

3. Wykonawca ponosi koszty i pełną odpowiedzialność za transport Przedmiotu Umowy do Miejsca 
dostawy, jego załadunek i rozładunek, wprowadzenie do Szpitala a także instalację, konfigurację 
systemu, uruchomienie, sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeszkolenie personelu 
medycznego i technicznego. 

4. Wykonawca wesprze technicznie Zamawiającego w przeprowadzeniu Odprawy Celnej Przedmiotu 
Zamówienia na granicy polsko-ukraińskiej. 

 
§ 4. Odbiór przedmiotu umowy 

1. Obiór techniczny Przedmiotu Umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru w 
Miejscu dostawy. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji i kontaktu: 
1) Zamawiający: Fundacja Solidarności Międzynarodowej  / Solidarity Fund PL, ul. Mysłowicka 4, 

01-612 Warszawa,  
Osoby odpowiedzialne za realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego:   
 
Dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację Zamówienia po stronie Zamawiającego zostaną 
udostępnione po wybraniu najkorzystniejszej oferty.  
 

2) Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

4. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji 
i kontaktu, o którym mowa w ust 3. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane 
w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

5. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany  
ust. 4 uznaje się za doręczone. 

 
§ 5. Warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (wartość Umowy) 
zostało ustalone na łączną kwotę brutto (z VAT) ………………………………. PLN lub EUR (według 
średniego kursu wymiany NBP z dnia otwarcia ofert) (słownie: 
………………………………………………………/100). W cenie oferty sprzedaży i wykonania usługi zostały 
uwzględnione wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w § 3. Nieoszacowanie, 
pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia.  

2. Wykonawca wystawi Fakturę Końcową w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy z 
terminami płatności: 65% w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury oraz 35% w ciągu 10 dni od 
wykonania Przedmiotu Umowy. 
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3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia stosownie do terminów płatności opisanych w pkt. 2, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Podstawą do zapłaty drugiej części faktury jest podpisanie (bez zastrzeżeń) przez obie Strony 
protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. Za datę dokonania płatności, Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia 
zapłaty  do banku prowadzącego jego rachunek. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji. 
7. Fakturę należy wystawić ze wskazaniem następujących danych: 

1) Nabywca: …; 
2) Odbiorca …; 
3) Numer Umowy. 

 
§ 6. Instrukcja, gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 
Przedmiotu Umowy, Instrukcji obsługi dostarczonego Przedmiotu Umowy w języku polskim i 
ukraińskim w formie drukowanej oraz dokumentacji serwisowej i instrukcji mycia i dezynfekcji. 

2. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji dla dostarczonego tomografu komputerowego oraz 
……. miesięcznej gwarancji dla dostarczonego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 

3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do naprawy lub wymiany 
każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego Przedmiotu Umowy, które uległy 
uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych lub materiałowych. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli 
są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi, dokonywaniem 
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez użytkownika lub inne 
nieuprawnione osoby oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja, 
działania wojenne).  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad utajnionych konstrukcyjnych lub 
jakościowych w okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu wady Zamawiający powiadomi na 
piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej ujawnienia. 

6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas 
i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o tym Wykonawcę, z zastrzeżeniem że 
termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni i dłuższy niż 60 dni.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych, jak i okres jej trwania 

są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji. 
9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności 

Przedmiotu Umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania serwisu na warunkach wskazanych w Ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 
 
 

§ 7. Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.   
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego   
z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar 
umownych.   
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3.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:   
 a) w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia, likwidacji, upadłości 
prowadzenia działalności przez Wykonawcę;   
 b) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych wezwań ze strony Zamawiającego, Wykonawca 
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne lub narusza przepisy prawa.   
4. Wykonanie prawa odstąpienia będzie miało skutek ex nunc.   
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8. Poufność informacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu 

niż określony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku  
z realizacją Umowy, z wyjątkiem: 
1) informacji publicznie dostępnych; 
2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;  
3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie 

w innym celu. 
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie 

do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie 
informacji, o których mowa w ust 1. 

3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym 
postępowaniem. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, Zamawiający 
może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł. 
 

§ 9. Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja 

Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa.   
2. Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji księgowej 

oraz dokonywania rozliczeń podatkowych, celnych i ubezpieczeniowych. Przetwarzanie danych 
jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz dla wypełnienia obowiązków prawnie 
ciążących na administratorze (RODO Artykuł 6, pkt 1, lit. b i c).  

3. Dane Wykonawcy mogą być udostępniane urzędom (US, ZUS, NFZ, Straż Graniczna) oraz w zakresie 
niezbędnym do sprawozdania z wykonania projektu instytucji finansującej projekt (Bank 
Gospodarstwa Krajowego i Komisja Europejska). Dane mogą być przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (Ukraina) dla celów niezbędnych do realizacji projektu.   

4. Dane Wykonawcy nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.   

5. Dane Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym 
okresie przechowywania dokumentacji księgowej, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.   

6. Wykonawca rozumie, iż podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz 
prowadzenia rozliczeń między stronami jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 
Odmowa skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne.   

7. Wykonawcy, w zakresie w jakim jest to przewidziane w RODO, przysługuje prawo dostępu do 
podanych danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo przenoszenia danych, prawo 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do żądania 
usunięcia przetwarzanych danych.   

8. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych w Warszawie).  
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9. Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych, 
z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.  

 
 

§ 10. Zmiana umowy 
1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 
3.     Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie: 
a) wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
b) terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w przypadku zaistnienia: 
- siły wyższej, przez którą należy rozumieć okoliczności łącznie spełniające trzy przesłanki: mają 
charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia. 
- innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania 
lub należytego wykonania Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 
- parametrów Przedmiotu zamówienia lub wyposażenia – w przypadku dostępności na rynku 
parametrów Przedmiotu zamówienia lub wyposażenia, lepszych niż w ofercie Wykonawcy i w SWZ, 
pod warunkiem, że cena oferty Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
  
 

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych 
dla realizacji Przedmiotu Umowy obowiązujących aktów prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść Umowy jest informacją publiczną, która 
podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r.,  
o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), na co niniejszym 
Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy sądem miejscowo właściwym dla 
jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot 
Umowy, jak za własne działania i zaniechania.  

5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności 
zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej. 

6. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:  
1)  Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy;  
2)  Załącznik nr 2  - protokół odbioru; 
3) załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron, podpisana przez każdą ze Stron podpisem własnoręcznym. 

 
Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@solidarityfund.pl
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Załącznik nr 2 do umowy …………. 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
z dnia  ……………………… 

 
Miejsce odbioru: Żytomierski Szpital Obwodowy im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie 
 
Data odbioru  …………………….. r. 
 
Zamawiający: 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej  / Solidarity Fund PL, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa 
Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………………………… 
Wykonawca: 
………………………………………………………………..  z siedzibą w …………………………………………………………, NIP: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Przedstawiciel Wykonawcy:……………………………………………………. 
 
Część A 

Lp. Przedmiot odbioru (nazwa, model, typ) liczba 
Numer seryjny  
(jeżeli dotyczy) 
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1. 

 
 
 
 
 

1 szt.  

Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza odbiór ww. przedmiotu umowy. 
 
Część B 
Opisane w części A przedmioty odbioru wymagały/nie wymagały1 dokonania szkolenia personelu. 
Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi przedmiotów odbioru 
opisanego w części A. 

Lp. Przedmiot odbioru Liczba przeszkolonych osób :……… 

1. 

 
 
 
 

Podpisy: 
 
 
 
 
 
 

Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
     Przedstawiciel Zamawiającego                                       Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
        ………………………………………                                             ……………………………………………     

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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