Załącznik Nr 2
UMOWA
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015r., poz.
2164 z późn. zm.) zostaje zawarta w dniu …………………… r. umowa pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul.
Mickiewicza 4, NIP: 685-19-50-176, REGON: 180306417 reprezentowanym przez
Dyrektora Roberta Snoch zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr ……………………………przez …………………………………………………….., o kapitale
zakładowym …………….. zł, posiadającą NIP ………………………, REGON ………………….,
reprezentowanym przez: ……………………………………..zwanego dalej „Dostawcą”
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest
dostawa „materiałów diagnostycznych; materiałów
jednorazowego użytku” określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 14 maja 2020 r., które
zastanowią integralną cześć umowy.
§ 2.
1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o zapytanie ofertowe – Pakiet I - strony
ustaliły cenę za cały przedmiot dostawy określony w §1 na kwotę brutto: ………….. zł
słownie: …………………………………………………………….. 00/100 złotych. Ceny poszczególnych
składników przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy, który jest zgodny ze
złożoną ofertą.

2. Kwota określona w pkt 1 jest kwotą ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie
koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatek od towarów
i usług).
3. Umowę zawiera się do 31 maja 2022 roku.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami Zamawiający będzie na dostawę
każdej partii składał pisemne zamówienie.
5. Realizacja zamówienia będzie dokonywana w terminie 7 –miu dni od daty złożenia
zamówienia
§ 3.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Zamawiającego w Jaśle
ul. Mickiewicza 4 własnym transportem i na własny koszt.
§ 4.
1.

Zapłata za towar określony w §1 nastąpi przelewem w terminie 30 dni po dostarczeniu
towaru i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.

Faktury płatne będą przez Zamawiającego na konto Dostawcy w:

………………………………………………………………………………...
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na postawie uprzedniego pisemnego potwierdzenia
upoważnionego pracownika Zamawiającego
3.

odbioru

towarów

przez

W przypadku nieterminowej zapłaty za wystawione faktury zostaną naliczone odsetki
ustawowe.
§ 5.

1.

Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
Dostawca zapłaci Zamawiającemu:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
dostawy.
Zamawiający zapłaci Dostawcy:
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto dostawy.

2.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach ogólnych.
§ 6.

1.

Zamawiający wstrzyma się z odbiorem przedmiotu umowy, jeżeli nie spełnia on
wymogów jakościowych i nie posiada odpowiednich atestów.

2.

Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe przedmiotu
zamówienia określonego w §1, na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
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.

1.

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

prawnych

nakładanych

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;
Strona 2 z 3

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

pomiędzy

Wykonawcą,

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.
§ 8.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
każdy stanowi dowód jej zawarcia, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

Dostawca:

Zamawiający:
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