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Załącznik nr 3 
 
 

UMOWA Nr ________________ 
(dalej: „Umowa”) 

 
zawarta w dniu ______________ 2018 roku w Warszawie pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. 
Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie (02-637), ul. Spartańska 1, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000066382 prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP 525-001-10-42, Regon 000288567, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
w imieniu, którego działa: 
Marek Tombarkiewicz – Dyrektor     
a 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
którą reprezentuje: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), zawierają umowę o następującej treści: 
 

§1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia pościeli szpitalnej, dalej: „Towar” oraz do jej 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania 
Towaru i zapłaty ceny. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy został szczegółowo określony w formularzu 
asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr ___ do Umowy. 

3. Wszystkie Towary będące przedmiotem Umowy muszą spełniać wymagania i parametry 
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr ____ do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie 
nowy, posiadający oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie, wolny od 
wad fizycznych i prawnych oraz charakteryzujący się wysoką jakością wykonania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości produktów zawartych w ofercie lub 
rezygnację z części zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

6. W przypadku konieczności zakupu asortymentu innego niż wynikający z umowy, 
Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z prośbą o przygotowanie oferty cenowej, która 
będzie stanowiła aneks do niniejszej umowy. Realizacja dostaw następować będzie na 
warunkach wynikających z zawartej umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu Towaru dostarczonego, a niezamówionego w 
zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru budzącego zastrzeżenia, co, do jakości i 
kompletności. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy. 

 
§2. 

1. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy, od dnia ______________ 2018 roku do dnia 
__________________ 2019 roku lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w 
§ 3 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
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2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem ________________2019 roku umowa 
wygasa z dniem wykorzystania wartościowego umowy. 

3. W sytuacji niewykorzystania wartościowego umowy do dnia ________________ 2019 roku 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużania okresu obowiązywania umowy  
z zastosowaniem cen określonych w umowie, z zachowaniem formy pisemnej w formie 
aneksu. 

 
§3. 

1. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty brutto:   
………………………… zł 

(słownie: złotych …………………………………………. groszy …..), 
w tym: netto: ………………….  zł (słownie: złotych …………………………………………. groszy …..). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty opakowania, transportu, załadunku i 
rozładunku. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu dostarczenia Towaru objętego Umową będzie następowała 
na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur dotyczących 
poszczególnych partii dostarczonych zamówień jednostkowych, przelewem na wskazany w 
fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

4. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 
 

§4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienia częściowe sukcesywnie w terminie do 

____ dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem 
fax-u na nr: ________________ lub e-maila na adres: _______________ przez pracownika 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca dostarczać będzie Towar transportem własnym i na swój koszt i ryzyko do 
siedziby Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 8°° do 14°°. Wykonawca 
zobowiązany jest do rozładunku towaru i złożenia w pomieszczeniach, zgodnie ze 
wskazaniem personelu Zamawiającego na własny koszt.  

3. Każda partia danego towaru musi być jednolita asortymentowo z zamówieniem,  
o którym mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez 
niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym  
i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych  
i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania sprawdzenie stanu jego zawartości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki Towaru stwierdzonego podczas dostawy  
w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zaistniałej sytuacji. 

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru Zamawiający odmówi przyjęcia 
towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, nie później niż  
w ciągu 5 dni roboczych na Towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z 
zapotrzebowaniem. 

7. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru, po dokonaniu odbioru: 
1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: 

______________ lub e-mailem na adres: ______________________.  
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko Towaru wolnego od 

wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, nie później niż w ciągu  
5 dni roboczych. 

8. Dla potrzeb Umowy pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u 
Zamawiającego. 

mailto:plorders@thermofisher.com
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§5. 

1. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy, będzie realizowana w częściach,  
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie  
30 dni od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad Towaru i doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność 
nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

3. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu  
i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

4. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega 
wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad 
dostawy towaru. 

5. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego  

 
§6. 

W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 2 dni roboczych Zamawiający ma prawo dokonania 
zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia 
Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez 
Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w 
niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu. 
 

§7.  
1. W celu zabezpieczenia wykonania umowy Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego 
wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru ze stwierdzonymi 
brakami ilościowymi) lub nieterminowego usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od 
wad) w wysokości 1% wartości brutto dostawy częściowej za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, 

2. Zamawiający przed naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 
niekompletna dostawa każdorazowo wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy 
w terminie 2 dni roboczych. Brak kompletnej dostawy w powyższym terminie będzie 
skutkować naliczeniem kar umownych. 

3. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not 
obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo 
do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§8. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niżej wymienionym fakcie 
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Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo niezrealizowanej części 
umowy, w sytuacji, w której Wykonawca: nie wykonuje przedmiotu umowy, nienależycie 
wykonuje przedmiot umowy w szczególności w przypadku nieterminowej lub 
niekompletnej dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie oraz w 
innych przypadkach, w których Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się  
z obowiązków umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części umowy, jeżeli 
opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 7 dni roboczych w stosunku do 
terminu określonego w umowie. 

5. W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 
rozwiązująca Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 
§9. 

1. Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), 
za zgodą Stron pod rygorem nieważności. 

2. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 
1) Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 

med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, 
2) Wykonawca:  ______________________________.  

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie 
adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego 
zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za 
doręczone. 

 
§10. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 
że:  
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl, 

3) 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, 

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). 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), 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy, 

mailto:kancelaria@spartanska.pl
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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 określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

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

 
§11. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę prawa i obowiązków 
wynikających z Umowy na podmioty trzecie. 

3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których 
nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z 
propozycją ugodową drugiej Stronie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

 


