
Załącznik nr 2 

 

Umowa 

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015r., poz. 2164 z 

póżn. zm.) zostaje zawarta w dniu 30 czerwca  2017 r. umowa pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle ul. 

Mickiewicza 4, reprezentowanym przez Dyrektora lek. med. Roberta Snoch zwanym w 

dalszej części umowy Zamawiającym  

 

a 

……………………………………………………………………………………………., zam. 

................................................... prowadzącym działalność gospodarczą w 

ramach………………………. pod nazwą ……………………………………………………  

posiadającą NIP …………………….., REGON .................................... 

reprezentowanym przez …………………………………. zwanym w dalszej części umowy 

Dostawcą o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna zakup i dostawa leków i materiałów stomatologicznych 

zgodnie z treścią złożonej przez Dostawcę oferty stanowiącej wraz z zapytaniem ofertowym 

załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Umowę zawiera się od dnia …………………..r. do ………………………. roku.  

1. W zależności od zapotrzebowania na leki i materiały stomatologiczne Zamawiający 

będzie składał pisemne zamówienie na każdą dostawę przedmiotu umowy 

wymienionego w § 1. Zamówienia będą przesyłane faksem. 

3. Realizacja zamówienia będzie dokonywana w terminie 7 –miu dni od daty złożenia  

    zamówienia. 

§ 3 

1. Ceny jednostkowe  wynikające z oferty złożonej przez Dostawcę są stałe i nie ulegają 

zmianie w czasie trwania umowy.   

2. Zapłata za  dostarczony  towar nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wymienionego  

w § 1 własnym transportem do magazynu Zamawiającego w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4 

w godzinach od 7.00  do 14.00. 

2. Wszelkie koszty związane z dostawą i ryzykiem uszkodzenia przedmiotu zamówienia do 

magazynu Zamawiającego ponosi Dostawca. 

§ 5 

1. Dostawca zapewnia zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny  

z zamówieniem i dobrej jakości. 

2. Zamawiający wstrzyma się z odbiorem przedmiotu zamówienia jeżeli nie spełni on 

wymagań dotyczących charakterystyki zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

3. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe przedmiotu 

zamówienia na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.  

4. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o ujawnionych wadach 

przedmiotu zamówienia w ciągu trzech dni od ich ujawnienia. 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Każda ze stron umowy, może ją rozwiązać za wcześniejszym 14 dniowym wypowiedzeniem.  

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą się starały 

rozwiązać polubownie, W przypadku braku porozumienia spory wynikłe w trakcie 

wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy 

dla Zamawiającego.  

§ 9.  

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność przetwarzania 

danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady ich 

przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 

osobowych (RODO), Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych 
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Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem 

i wykonywaniem Umowy jest: Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej w  Jaśle ul. Mickiewicza 4 

3. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane: 

1) na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych 

na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu: 

a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami 

prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest 

to niezbędne – i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac, 

b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą 

przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu, 

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i 

będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na 

Administratora; 

2) ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 

6 ust. 1.f) RODO) w celu: 

a) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane 

przez okres 5 lat od daty realizacji czynności, 

b) windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba) – i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym należność została uregulowania; 

3) ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Administratorem (art. 6 ust. 1.b) RODO) w celu: 

a) zawierania i realizacji Umowy - i będą przetwarzane przez okres 

obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z 

Umową, 

b) monitorowania zabezpieczeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na 

Administratora. 

4. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać 

udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom 

doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z 

którymi współpracuje Administrator. 

5. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 

6. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie 

uznania, iż przetwarzanie ich dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, 

których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i 

wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym 

paragrafie. 

 

§ 10 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.  

 

 

    Dostawca                                                                                  Zamawiający 


