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Załącznik nr4 -projekt umowy
Umowa
zawarta w dniu ……………….. 2021 r. w Kielcach
Stronami umowy są:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola
Olszewskiego 2A, posiadający NIP 959-14-16-799, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000002545, zwany
dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:
Dyrektora – Annę Mikołajczyk
oraz
……………………………………………………………………………………………………………
zwany dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie postępowania przeprowadzonego zgodnie
z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł ”.

1.

2.

3.

4.

§1
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć na własny koszt, a Zamawiający odebrać wielofunkcyjne urządzenie do badania wzroku (CPV 38636000-2) zgodnie ze złożoną ofertą oraz zaproszeniem do składania ofert, w tym opisem przedmiotu zamówienia,
które stanowią integralna część umowy.
Dostarczenie ww. przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 tygodni od dnia zawarcia
umowy, na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz. ……….. do godz.… ……..
Przedmiot umowy zostanie dostarczony wraz z fakturą. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie dostawy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania w ramach wynagrodzenia o którym mowa
w § 2, urządzenia przez własnych pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług
firm przewozowych, przez pracownika tej firmy z samochodu do gabinetu lekarskiego,
na terenie siedziby WOMP, wskazanego przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji
2021, odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz spełnia wymagania właściwe dla tego rodzaju urządzeń, a także określone w złożonej ofercie i opisie
przedmiotu zamówienia.

§2
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę …………….. netto +
VAT …….. % tj.: razem cena ……………… zł brutto (słownie złotych:
……………………………. 00/100). Zapłata realizowana będzie w ciągu 14 dni od daty
protokolarnego, końcowego (bez uwag) odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego
wraz z fakturą, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca
gwarantuje stabilność cen na przedmiot umowy w okresie trwania umowy.
2. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego
dokumentu na okoliczność gwarancji.
3. Wykonawca udziela na urządzenie, w tym wszelkie jego komponenty 24 miesięcznej
gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.
5. Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego podejmie niezwłocznie
działania w celu usunięcia wady.
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6. Sposób usunięcia wad oraz Termin na usunięcie wady przez Wykonawcę, a także
wymiana urządzenia na nowe lub przekazanie urządzenia zastępczego – zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert)
7. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego,
protokołu o usunięciu wady sporządzonego przez Wykonawcę.
8. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych
materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane.
10. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
11. Wykonawca zapewni serwis sprzętu medycznego będącego przedmiotem umowy po
okresie gwarancyjnym w takim okresie, by łącznie z okresem gwarancyjnym obejmował
minimum 7 lat jego eksploatacji, liczonych od dnia jego protokolarnego odbioru.
12. Wykonawca zapewnieni reakcję serwisu w czasie maksymalnie do 24 godz.( w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego.
13. W przypadku konieczności wizyty serwisowej w siedzibie Zamawiającego zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego.
14. Zgłoszenie wady: telefonicznie na numer ……. lub drogą poczty elektronicznej na adres:
………………………………….
15. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne: pierwszy
w połowie okresu gwarancji, drugi w ostatnim miesiącu okresu gwarancji)
16. Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy z obsługi urządzenia dla wskazanych
pracowników Zamawiającego w dniu dostawy lub innym terminie ustalonym z Zamawiającym.
§3
W dniu dostawy zostanie przeprowadzona czynność odbioru i sporządzony protokół
przekazania-odbioru urządzenia, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczone urządzenie posiada wady, bez względu na ich rodzaj, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.
3. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy uznaje się datę odbioru
urządzenia, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego (bez uwag). W przypadku
odbioru warunkowego, datą wykonania przedmiotu umowy jest data protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad.
4. Wykonawca zapewnia, że w dniu i miejscu dostawy, będzie obecny upoważniony do
podpisania protokołu przekazania-odbioru przedstawiciel Wykonawcy.
1.

§4
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu
zamówienia, a w szczególności za terminową realizację dostawy oraz przyjmuje
odpowiedzialność za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 ـza odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 ـza każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto,
 ـza zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad (zgodnie z § 3).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
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za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 ـza zwłokę w odbiorze dostawy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od
następnego dnia po terminie, w którym dostawa miała być odebrana.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, druga
strona może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu strony
naruszającej do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego w
wezwaniu terminu dla zaniechania naruszeń i/lub podjęcia działań naprawczych.
Powyższe nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu kar umownych.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ………………….. r. do dnia ………………..
§6
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
Grzegorz Warowiec, Zbigniew Bugaj tel. 41 34 79 745, a ze strony Wykonawcy:
………………………
2. Zmiana osób , o których mowa w ust.1 następuje poprzez pisemne lub drogą poczty
elektronicznej powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego ……….
4. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjnotechniczne, o których mowa w art. 32 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) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz,
a posiadające dostęp do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych i/lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.
3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane
osobowe:
a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli /pracowników/ współpracowników, tj. imię
i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji,
b) przedstawicieli /pracowników/ współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
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4. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3.
5. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne
potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone
pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Obowiązek określony w ust. 4 przy uwzględnieniu ust. 5 dotyczy także Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą
udostępniane im dane osobowe.
7. W stosunku do osób występujących w komparycji umowy Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu
o
klauzulę
informacyjną
publikowaną
pod
adresem:
http://www.womp.com.pl/rodo.html.
8. W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także
swoim Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone
w ust. 3 dane osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu wynikającego z Umowy.
9. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia.
Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Strony podpiszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą
integralną część niniejszej Umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 RODO.
11. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6
RODO po stronie:
a) Zamawiającego odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Radziszewski,
email: iod@5de.pl, tel.: +48 731 303 621;
b) Wykonawcy – odpowiada: email: ………………..,tel:……………………….
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
po jednym dla każdej ze stron.
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