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U M O W A 
 

 
Zawarta w Warszawie 

 
w dniu  ............................. 

 
(zwana w dalszej części również „Umow ą”) 

 
 
 
pomiędzy: 
 
Wojewódzk ą Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ME DITRANS” Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291, 
zwaną w dalszej części Umowy również „Zamawiaj ącym ”, reprezentowaną przez: 
 
Karola Bielskiego  – Dyrektora 
 

a 

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

z siedzibą w ................................................. (Kod: ……………….) , ul. ............................................................. 

NIP: …………………………., REGON: …………………………., zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” 

reprezentowanym przez: 

...............................................................  -  ............................................................... 

           
wspólnie dalej zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.  
 
 
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/57/20) w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazanego do publikacji w 
TED dnia 18.11.2020 r., Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia, rozładowania: .……… 
……………….………………………………………………………………..……… zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

2. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto dla Zadania nr 
…………….……. określone zostały w ofercie Dostawcy (formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik 
nr 1 do Umowy, stanowiący integralną jej cześć. 
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§ 2 

 

OŚWIADCZENIA STRON 
 

1. Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz 
techniczny, jak również dysonuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do należytego i terminowego 
wykonania przedmiotu Umowy oraz, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej Umowy. 

 

2. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec 
osoby trzeciej. 

 

3. Dostawca oświadcza, że nie zalega z wykonaniem ciążących na nim zobowiązań umownych lub innych 
zobowiązań, których niewykonanie mogłoby zagrozić jego zdolności do wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

 

4. Dostawca oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe lub 
administracyjne oraz jakiekolwiek inne postępowanie mające na celu wstrzymanie wykonania 
zobowiązań, w szczególności nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne 
lub egzekucyjne oraz według najlepszej wiedzy Strony nie ma podstaw do wszczęcia takich 
postępowań, które mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na ważność, skuteczność lub wejście w 
życie Umowy. 

 

5. Dostawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji finansowej 
pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy.  

 

6. Zamawiający oświadcza, że po każdym prawidłowo wykonanym zamówieniu z niniejszej Umowy uiści 
cenę za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej. 

 
§ 3 

 

          CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy: 
 

…………..……………… PLN z VAT   
(słownie zł; ………………………………………………………….……………………………………... złotych)  
 

………………………….. PLN bez VAT   
(słownie zł; ………………………………………………………………………………………………… złotych) 
 

2. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i poszczególne ceny 
jednostkowe, obejmują wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu umowy (w szczególności: 
wynagrodzenie za przedmiot umowy, wynagrodzenie związane z opakowaniem, czynnościami 
dotyczącymi przygotowania: dostawy, transportu, rozładunku w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, ubezpieczenia przedmiotu umowy do chwili odbioru towaru przez Zamawiającego, 
koszty przesyłki,  koszty związane z wszelkimi należnościami publiczno-prawnymi tj. opłatami celnymi, 
skarbowymi lub innymi opłatami pośrednimi, itp.). 
 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Dostawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej realizacją, oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotu umowy, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub 
nabywania dodatkowych usług. 

 

4. Nieuwzględnienie przez Dostawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może 
stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 
5. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania 

niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub 
ustawy, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie 
niezmienna. 

 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą będą następowały po każdym zrealizowanym 
prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie 
zrealizowanych dostaw. 
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7. Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia (w odpowiedniej części) przelewem 
na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy, w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

 

8. Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający będzie odbierał od Dostawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o 
której mowa w art. 2 pkt 4) i art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) tj. zawierającą dane wymagające przepisami o podatku od 
towarów i usług oraz dane zawierające informacje dotyczące odbiorcy płatności oraz wskazującą 
niniejszą umowę na koncie Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; adres PEF: NIP 
5261736429. 

 

9. Nazewnictwo asortymentu oraz ceny zastosowane w fakturze powinny być zgodne z nazewnictwem 
asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
cenami i produktami zaoferowanymi przez Dostawcę w jego ofercie. 

 

10. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

 

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI 
 
1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu zamówienia na podstawie 

składanych zamówień, do …………. dni roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego zamówienia 
faksem, e-mailem lub w formie pisemnej, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
 

2. Wraz z przedmiotem umowy (nie wcześniej niż w terminie dostawy) Dostawca ma obowiązek 
dostarczyć fakturę VAT.  
 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnej 
firmy kurierskiej, lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe/kurierskie na swój koszt do 
siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 14.00 pod adres wskazany w 
zamówieniu (magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa). 

 

4. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzi na 
Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest 
Kierownik Działu Logistyki Medycznej, natomiast pracownikami odpowiedzialnymi za monitoring umowy 
i składanie zamówień są: Specjaliści i Inspektorzy ds. gospodarki magazynowej (magazyn medyczny) 
oraz ds. aparatury i sprzętu medycznego (nr tel. /22/ 852-11-67), zwanymi również ”Przedstawicielami 
Zamawiającego”). 
 

6. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p……………………...……… 
…….……...… (nr tel. …….….…………., e-mail: ……..………………………………………………………..), 
(zwana również ”Przedstawicielem Dostawcy”). 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej pozycji w obrębie danej części 

przedmiotu zamówienia (każdy asortyment) w stosunku do ilości ujętych w formularzu 
asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; 

b) zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej 
części zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

Dostawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania ilościowego 
Umowy oraz niewykorzystania całej wartości Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego Umowy 
nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje po stronie Dostawcy zobowiązań odszkodowawczych 
z tego tytułu. 

 

8. Dostawca nie może dostarczyć Zamawiającemu towarów innych niż ściśle określone w przedmiocie 
zamówienia i wskazane w ofercie Dostawcy. W razie dostarczenia przez Dostawcę towarów innych niż 
ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, Zamawiający odmówi ich odbioru. 
W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, że w ramach odebranego przedmiotu zamówienia 
znajdują się towary inne niż ściśle określone w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Dostawcy, będzie 
on uprawniony na koszt i ryzyko Dostawcy do zwrotu dostarczonych towarów Dostawcy oraz żądania 
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dostawy brakującego przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, albo do zwrotu 
Dostawcy dostarczonych towarów oraz żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni.. Niezależnie od powyższego, jeżeli 
Zamawiający odmówił odbioru dostarczonego towaru innego niż ściśle określony w przedmiocie 
zamówienia oraz ofercie Dostawcy, a także jeżeli Zamawiający zwrócił Dostawcy dostarczony i 
odebrany towar inny niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i ofercie Dostawcy oraz zażądał 
zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania 
niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy. 

 

9. Dostawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy 
do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 

 

10. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę materiałów o terminie ważności krótszym niż 12 m-cy bez 
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym (dotyczy towarów, dla których termin ważności nie został 
określony w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Dostawcy), Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia lub zwrotu towaru na koszt i ryzyko  
Dostawcy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania niniejszej 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy. 

 

11. Strony ustalają, że, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający  uprawniony będzie do 
powierzenia osobie trzeciej zastępczego wykonania określonych obowiązków Dostawcy wynikających z 
niniejszej Umowy, na jego koszt, na warunkach, w standardzie i technologii określonych Umową, jeżeli 
Dostawca pomimo otrzymania wezwania do naprawy uchybienia (zaprzestania określonych naruszeń 
Umowy) w określonym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu wykonuje przedmiot Umowy 
nienależycie lub nie wykonuje określonych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 

12. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie 
nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany 
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. 

 

13. Dostawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają 
wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 186). 

 

14. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać: 
 

a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika 
informacje, 

b) instrukcje w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 
 

§ 5 
 

GWARANCJE, REKLAMACJE I KARY UMOWNE 
 
1. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę w formie pisemnej, e-mailem 

lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili ich stwierdzenia. 
 

2. Przez wadę przedmiotu umowy Strony rozumieją każdą usterkę lub braki, które powodują, że nie ma on 
właściwości, o których istnieniu Dostawca zapewnił Zamawiającego w ofercie. 
 

3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem, dostarczonym do 
Dostawcy na jego koszt. Koszty dostawy reklamowanego towaru Zamawiający ma prawo potrącić z 
najbliższej płatności wynikającej z wystawionej przez Dostawcę faktury VAT. Dostarczenie przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy. 

 

4. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w 
terminie do 48 godzin, przypadających w dni robocze. 

 

5. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, począwszy od dnia odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru. Okres gwarancji: 
minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą). 

 

6. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości złożonego zamówienia, za 

każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru  wolnego od wad W przypadku uznania reklamacji – w 

wysokości 0,3% wartości złożonego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, 
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c) w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub rozwiązania umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Dostawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionych przez Dostawcę 
faktur. 
 

8. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania takiej części 
wynagrodzenia, która odpowiada wartości poniesionej szkody, do czasu rozstrzygnięcia sporu 
pomiędzy Stronami. 
 

9. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość kary umownej. 
 

10. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Dostawca 
ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

 

11. Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy, na zasadzie ryzyka. 
 

12. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna 
mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 295). 

 
§ 6 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 
 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.  

 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w następującym zakresie:  
a) zmiany terminu dostawy towaru, o którym mowa w Umowie w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
b) obniżenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i 

usług;  
c) zastąpienie towaru zaoferowanego na etapie postępowania przetargowego (znak postępowania 

WSPRiTS/ZP/47/20) - dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym, 
posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał towar będący podstawą wyboru 
oferty Dostawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego 
towaru, pod warunkiem, że cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas 
Dostawca może zaproponować do akceptacji Zamawiającego inny towar spełniający co najmniej 
wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Dostawca kieruje do 
Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i 
uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej 
dokumentacji; 

d) obniżenia ceny jednostkowej produktu; 
e) zmiany danych lub przekształcenia Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, fuzji, 

zmiany formy prawnej); 
f) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych; 
g) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Dostawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne 
dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt; 

h) wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co najmniej takimi 
samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie, w przypadku zaprzestania 
produkcji asortymentu wskazanego w ofercie; 

i) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy. 

 



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE 

ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa 

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany umowy, 
które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

5. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych 
teleadresowych Stron oraz osób upoważnionych zgodnie z § 4 ust. 5 i 6. Do skuteczności tych zmian 
wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych 
teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.  

  
§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od  01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.  
 

2. W razie zaistnienia 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy bez 
wyznaczania dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności polegających na: 
a) 3-krotnym opóźnieniu w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia przez Dostawcę lub 3 krotnym 
zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady; 
b) podwyższeniu cen jednostkowych przez Dostawcę z naruszeniem trybu określonego w § 3 ust. 5 
niniejszej umowy, 
c) zmianach sprzecznych z interesem publicznym,  
d) zwiększeniu wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1. 

 

4. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
pozyskanych w trakcie realizacji umowy. Dostawca nie może w żaden inny sposób wykorzystywać 
pozyskanych danych, jak tylko dla należytego wykonania umowy, w szczególności nie może ich używać 
w celach reklamowych i marketingowych. 

 

5. Dostawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 
14 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia. 
 

6. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje 
pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności nie dotyczy danych, które 
zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny być upublicznione albo 
przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

 

7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane 
w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu 
rozwiązania sporu, zważając na cel niniejszej Umowy i przy równym uwzględnieniu zasługujących na 
uwzględnienie interesów Stron. W przypadku, gdy ww. procedura okaże się nieskuteczna, spory 
rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

8.   W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za niezgodne 
z prawem, pozostałe postanowienia Umowy, na tyle na ile będzie to możliwe, pozostaną wiążące dla 
Stron i powinny być przez nie realizowane, o ile Strony nie dokonają odmiennych ustaleń w tym 
zakresie. 

 

9.   W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za niezgodne 
z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują się 
uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do 
pierwotnej intencji Stron. 

 

10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami 
wynikających  zastosowanie będzie miało prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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11.   Nagłówki i punkty w niniejszej Umowie zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i nie powinny być 
brane pod uwagę przy interpretacji niniejszej Umowy. 

 

12.   Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

13.   Każda osoba podpisująca niniejszą Umowę gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia (podpisania) 
niniejszej Umowy w imieniu Strony, którą reprezentuje. 

 
 

 

Wykaz załączników do umowy: 
 

Zał. nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy 
 
 
 
 

      Zamawiaj ący:                                                                                            Dostawca:  

  
 

 

 
 

 


