
 Załącznik Nr 3 

 
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:  

………………………………………………..………., posiadający NIP: ..........................., REGON: 

......................................reprezentowanym przez: …………………………….zwanym dalej Dostawcą. 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą azotu ciekłego do napełniania  

u zamawiającego w trzech placówkach : Jasło, ul. Baczyńskiego 27 –   
2 pojemniki o poj. 26 litrów, Osobnica – 1 pojemnik o poj. 50 litrów, Bierówka – 1 pojemnik  
o poj. 21 litrów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości azotu ciekłego, a tym samym 
zmniejszenia wartości zamówienia. Niewykorzystanie całości umowy nie pociąga dla  
Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo-prawnych. 

§ 2 
1. Dostawy będą realizowane zgodnie z umową w oparciu o zamówienia określające ilość oraz 

lokalizację dostawy. 
2. Strony dopuszczają możliwość składania zamówień telefonicznie, faksem lub e mailem. 
3. Realizacja zamówienia będzie dokonywana w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. 

§ 3 
Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 w przeliczeniu na jeden rok wynosi ogółem: 
netto: ………………. zł  
brutto: ………………… zł (słownie: …………………………………..złotych 00/100). 

§ 4 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym środkiem transportu na swój koszt  
i ryzyko do podanego w zamówieniu miejsca. Dostawca do dostawy towaru zobowiązany jest 
dołączyć fakturę VAT. 

§ 5 
1. Za dostarczony towar, jego jakość oraz termin ważności odpowiedzialność ponosi Dostawca.  
2. W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający najpóźniej 

w dniu następnym po dostawie zawiadamia Dostawcę na piśmie o stwierdzonych wadach 
lub brakach, załączając stosowny protokół. 

3. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowych i ilościowych na 
dostarczony towar. 

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze Zamawiający 
zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy, który winien niezwłocznie, jednakże nie 



później niż w terminie 2 dni od daty powiadomienia,  wymienić wadliwy towar na wolny od 
wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości. 

§ 6 
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za towar cenę ofertową określoną w §3 umowy.  
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty przelewem na rachunek Dostawcy  

wskazany na fakturze w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru i faktury. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Dostawca nie może przenieść należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej. 
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania niniejszej umowy zmiana 

stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 
stawkę. 

§ 7 
1. W przypadku niewykonania dostawy w terminie ustalonym w zamówieniu Dostawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od 
wartości towarów niedostarczonych w terminie. 

2. W razie nieterminowej realizacji dostaw (co najmniej trzech) Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego do 
wykonania dostawy. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Dostawca, oraz odstąpienia od umowy przez Dostawcę z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 
Dostawcy za zrealizowane zamówienia. 

5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za zwłokę w przypadku zapłaty po 
terminie płatności wskazanym w fakturze. 

§ 8 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar  
umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 9 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.06.2020r. do dnia 

31.05.2023 r. 
2. Każdej ze stron przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 
§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 12 
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
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 
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. 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY            DOSTAWCA 


