Projekt Umowy
Załącznik nr 3
Umowa Nr ………………..
W dniu ……………………………….. w Łodzi zawarto umowę pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, z siedzibą w
Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, 91-205 Łódź, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 00000220077, NIP 9471805558, REGON 000294289,
reprezentowanym przez:
reprezentowanym przez:
………………… - Dyrektora

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a:
……………………………………………………….
ul. ………………..,
REGON ……………. NIP …………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………..
zwanym dalej DOSTAWCĄ
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot umowy stanowi dostawa, zainstalowanie i uruchomienie oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego …………………………………..
………….…………………………………… spełniającego parametry techniczno-użytkowe i
wyposażenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. DOSTAWCA oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy,
nieprefabrykowany, nie powystawowy, niedemonstracyjny, nieregenerowany, wyprodukowany w
2021 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy,
bez dodatkowych kosztów oraz posiada instrukcję obsługi w języku polskim, oraz że zostanie
zainstalowany zgodnie z wymaganiami producenta.
§2
WARUNKI DOSTAWY, MONTAŻU I SZKOLENIA
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zainstalowania i uruchomienia urządzeń będących
przedmiotem umowy określonych w §1, w terminie do 1 miesiąca od zawarcia umowy.
Dostawca zawiadomi na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem dostawy
Zamawiającego o terminie dostawy.
2. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w
zakresie obsługi ww. urządzeń w terminie jak w pkt.1.
3. Dostawa i uruchomienie zostanie potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
zaś przeszkolenie personelu zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu szkolenia.

4. Dostawca po zainstalowaniu, uruchomieniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do:
a) dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia,
b) przeszkolenia pracowników wyznaczonych przez użytkownika sprzętu w zakresie obsługi
dostarczonego przedmiotu umowy.
5. Miejscem dostawy będzie:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi,
ul. …………………………….
6. Dostawca nie odpowiada za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań z tytułu niniejszej
umowy, jeżeli to opóźnienie lub niewykonanie spowodowane zostało „siłą wyższą”. Przez siłę
wyższą rozumie się: wojnę, powstanie, klęski żywiołowe, powódź, pożar, strajk lub lokaut. W
przypadku zaistnienia siły wyższej Dostawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego.
7. Dostarczone oryginalnie zapakowane urządzenia mogą być rozpakowane jedynie przez
przedstawicieli Dostawcy.
8. Wszelkie ryzyka związane z używaniem przedmiotu umowy łącznie z przypadkowym jego
uszkodzeniem lub utratą (ogień, woda) przechodzą na Zamawiającego po podpisaniu
protokołu zdawczo-odbiorczego.
9. Zamawiający nie dopuszcza realizacji dostaw częściowych.
10. Za datę wykonania umowy ustala się datę przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji i
podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
§3
CENA I TERMIN PŁATNOŚCI
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi.
Brutto :

………………. PLN (słownie: ……………………………………………………………………… PLN).

2. Cena określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem Dostawcy ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także m. in. wszelkie opłaty graniczne o ile
występują, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, opakowania, załadunku, rozładunku
montażu, uruchomienia, ubezpieczenia do chwili zakończenia montażu i szkolenia oraz instrukcji
obsługi w języku polskim, koszty dojazdów do Zamawiającego.
3. Na podstawie protokołu przekazania i szkolenia Dostawca wystawi fakturę VAT na kwotę brutto o
której mowa w ust.1.
4. Zamawiający dokona płatności za fakturę przelewem na konto rozliczeniowe Dostawcy podane na
fakturze w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W
przypadku gdy podany na fakturze rachunek nie zostanie ujawniony na białej liście podatników
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zamawiający skorzysta z uprawnienia
wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
5. Za termin zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§4
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów oraz w
następującej wysokości:
a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1, gdy Dostawca odstąpi od
umowy bez uzasadnionej przyczyny,
b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego, o którym jest mowa w §2 ust. 1 umowy.
c) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
usunięciu awarii, a także wad stwierdzonych w okresie gwarancji liczonych od upływu terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie awarii, wady,
d) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu sprzętu zastępczego o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy,
e) 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu nowego wymienionego przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy

10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 w przypadku gdy Zamawiający
odstąpi od umowy lub rozwiąże ją bez wypowiedzenia z powodu przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.
2. W razie powstania szkody o wartości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Maksymalna stawka kar nie może przekroczyć 50% wartości umowy.
4. Kara umowna zapłacona zostanie poprzez potrącenie (na co wyraża zgodę Dostawca) z bieżącego
wynagrodzenia Dostawcy, ewentualnie w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej
na konto Zamawiającego wskazane w nocie.
5. Dostawca i Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji
zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile
będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły
wyższej.
f)

§5
OBSŁUGA SERWISOWA I GWARANCJA
1. DOSTAWCA na dostarczony przedmiot umowy udziela …… gwarancji, licząc od dnia, w którym
przedmiot umowy został przekazany ZAMAWIAJĄCEMU protokołem zdawczo-odbiorczym oraz
wystawieniem karty gwarancyjnej.
2. Celem wykonania napraw i przeglądów urządzeń będących przedmiotem umowy personel
Dostawcy uzyska w okresie gwarancji dostęp do tych urządzeń w uzgodnionych wcześniej
pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym terminach.
3. Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi:
……………………………………………………………………………
ul. ………………………………………………………………………..
4. Czas reakcji serwisu na zgłoszenia ewentualnych usterek wynosi 24 godziny w dni robocze
w godz. 9-17.
5. Każda naprawa trwająca dłużej niż 1 dzień roboczy, powoduje przedłużenie gwarancji o czas
przestoju, pod warunkiem całkowitego wyłączenia urządzenia z eksploatacji.
6. Każda naprawa zespołu, podzespołu w okresie gwarancji powoduje, iż na naprawiony element
zostaje udzielona gwarancja na zasadach o których mowa w ust. 1.
7. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż dwa dni robocze Dostawca zapewni sprzęt medyczny
zastępczy – o parametrach takich samych – na czas naprawy na własny koszt i ryzyko.
8. Trzy naprawy tego samego zespołu, podzespołu w okresie gwarancji powodują konieczność
wymiany całego sprzętu medycznego na nowy. Termin gwarancji na wymieniony sprzęt biegnie
od nowa od daty wymiany.
9. Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy wynikłe na skutek:
- eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem
- niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń
- mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego i wywołane nim wady;
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby );
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np.: pożar, powódź,
zalanie itp.).
9. Dostawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnie dwóch przeglądów technicznych. Wszelkie
wykonane w okresie gwarancji przeglądy oraz naprawy gwarancyjne Dostawca zobowiązany jest
wpisać w paszport techniczny urządzenia.
10. w okresie gwarancji Dostawca – niezależnie od ciążącego na nim obowiązku usunięcia
zaistniałych usterek i wad – zapewnia przeglądy gwarancyjne zgodnie z kartą gwarancyjną i
instrukcją obsługi sprzętu określonego w § 1 ust. 1 umowy, które zostaną przeprowadzone na
jego koszt i ryzyko.
11. Dostawca w terminie 7 dni przed upływem gwarancji wymaga przeprowadzenia przeglądu
gwarancyjnego przedmiotu umowy, który zostanie przeprowadzony na koszt i ryzyko Dostawcy.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w terminie 7 dni od dnia uchybienia przez Dostawcę terminowi określonemu w § 2 ust.
1 umowy o 3 dni,
b) w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
PRAWO I SĄD
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo Sądu Powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony niniejszym oświadczają, iż stosują się do przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, w szczególności przepisów 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. U. UE L 119
z 04.05.2016, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a
także wszelkich przepisów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych aktów
prawnych, które znajdują zastosowanie do przetwarzania danych osobowych i podejmą
konieczne techniczne i organizacyjne działania celem ochrony danych osobowych.
2. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi (91-205) z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej
61/63 (e-mail: sekretariat@wompcpl.eu) jest Administratorem danych osób działających w
imieniu Wykonawcy dla realizacji przedmiotu umowy.
3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres
administratora lub mailowo na adres iod@wompcpl.eu, lub telefonicznie +48 506 474 362.
4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi będzie
wykorzystywał dane osób działających w imieniu Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i
b) RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora, którym jest realizacja umowy.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez
czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony
przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
6. Odbiorcami danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy mogą być podmioty
przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora lub inne podmioty, których udział
w realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej jest niezbędne, a także podmioty
uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów oraz podmioty dostarczające i
wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty
świadczące usługi związane z działalnością Administratora na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez te
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych.
7. Osoby działające w imieniu Wykonawcy, mają prawo żądania dostępu do danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Wykonawcy oraz osobom
działającym w jego imieniu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych
osobowych może Pan/i zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
9. Administrator oświadcza, że dane osobowe osób działających w imieniu Dostawcy nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Strony zgodnie oświadczają, że dane pracowników, współpracowników i reprezentantów stron
udostępnione w umowie lub w związku z zawarciem umowy i wykonaniem umowy, w tym

przed podpisaniem umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Stron, celem wykonania Umowy. Przekazywane dane mogą obejmować: imię, nazwisko,
zajmowane stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Każda ze stron
otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony będzie administratorem powyższych danych.
Strona udostępniająca dane osobowe zobowiązuje się przekazać zainteresowanym osobom
dotyczące drugiej Strony informacje, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia RODO. W
związku z tym Dostawca zobowiązany jest do przekazania informacji z punktów 2 – 9 powyżej
swoim pracownikom, współpracownikom i reprezentantom, których dane zostały udostępnione
w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
3. Integralną część umowy stanowi załącznik:
Załącznik nr 1 – Parametry techniczno-użytkowe i wyposażenie

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

