Umowa nr ……….. / 2022
w sprawie wykonania, dostawy i montażu konsoli pielęgniarskich
zawarta w dniu ...................................... r. w Świeciu, pomiędzy:
WOJEWÓDZKIM SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA
(KRS_ 0000034171, NIP_5591699097, REGON_000291523)
z siedzibą w Świeciu (86-100) ul. Sądowa 18 reprezentowanym przez …………………………………….– zwanym
dalej „Zamawiającym” ,
a
….. - zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „stronami”, o następującej treści :
§ 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i zamontować elementy meblowe zgodnie z
zapytaniem ofertowym nr 3/2022 z dnia 11.05.2022 r.
2. Meble zostaną dostarczone i zamontowane w budynku nr 6 znajdującym się na terenie
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
§ 2. 1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
- …. zł. netto (słownie złotych: …. złotych),
- 39360,00 zł. brutto (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).
2. Faktura VAT zostanie wystawiona Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty podpisania przez obie
strony protokołu odbioru końcowego dostarczonych i zmontowanych elementów.
3. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
§ 3.

1. Strony ustalają, iż wykonanie, dostarczenie i montaż mebli nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia
podpisania umowy.
2. Termin realizacji określony w ust.1 może ulec zmianie za obopólną zgodą, potwierdzoną na piśmie, w
przypadkach:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę,
b. z powodu wystąpienia dodatkowych robót, których potrzeba zostanie ujawniona w trakcie realizacji
zamówienia, a których nie można było przewidzieć lub były trudne do przewidzenia przed podpisaniem
umowy,
c. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
zawinione przez którąkolwiek ze stron.

§ 4.

1. Warunkiem przekazania dostarczonych elementów meblowych do użytkowania przez Zamawiającego
jest dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem.
2. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy ujawnią się jego istotne wady, Zamawiający może
odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. W takim przypadku strony ustalą nowy termin
odbioru, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
3. Wpisane do protokołu odbioru ewentualne wady mało istotne, zostaną usunięte w trybie
gwarancyjnym i nie stanowią podstawy do wstrzymania odbioru oraz zapłaty za zamówienie.

§ 5.

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble liczone od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji w zakresie wad, niezależnie czy to w ramach gwarancji czy
rękojmi, będzie rozpatrywane w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia i załatwiane w ciągu 14
dni roboczych od daty rozpatrzenia.
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§ 6.

1. Osobą uprawnioną do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialną za realizację
postanowień umowy jest Iwona Jackowska (tel. 52_330-83-60, 502-050-957, fax 52_332-45-41, e-mail
i.jackowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl).
2. Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY, odpowiedzialną za realizację postanowień
umowy jest………………………………………. (tel.……………………………,e-mail ………………………).

§ 7. 1. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu wykonania obowiązków objętych niniejszą
umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczenia kar umownych za opóźnienie w wysokości
0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia .
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada
WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości
umowy .
3. W przypadku opóźnienia WYKONAWCY w usuwaniu wad przedmiotu umowy, WYKONAWCA zapłaci
karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy
przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych,
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego .
5. Na potrzeby obliczania kar umownych za wartość umowy uważa się kwotę brutto, o której mowa § 2
ust. 1.
§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem
nieważności, z wyjątkiem zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT .

§ 8. 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa .
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, zmiany adresu, numerów telefonów, faksu a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego .
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO .
§ 10. Informacja ZAMAWIAJĄCEGO o gromadzonych danych osobowych .
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie ;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Aleksandra
Ratkowska, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych: e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 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), dalej „ustawa Pzp” ;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
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lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;
8) posiada Pani/Pan :
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;
9) nie przysługuje Pani/Panu :
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie tego zamówienia publicznego .

§ 11. Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy .
§ 12. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

WYKONAWCA
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