
Projekt  umowy 

Znak: WSZ.DZP.261.2.31/2018 

 

 

UMOWA  NR WSZ.DZP________________ 

 

zawarta w dniu _________________________  roku 

 

pomiędzy  

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 

Skierniewice, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228, NIP: 836 10 81 857 

REGON: 000657119 

reprezentowanym przez: 

…....................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

….............................................................................................................................. wpisaną do  Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr ….........................., NIP: ……………………….., REGON: ………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………..… 

…………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”  

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r poz.1986), znak sprawy: WSZ.DZP.261.2.31/2018. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  tonerów do drukarki  Kyocera Ecosys P 3045 DN, zwana dalej 

towarem lub produktem, której  opis, przewidywane ilości oraz ceny jednostkowe zawiera  załącznik do 

niniejszej umowy.          

2.  Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania  niniejszej umowy wynosi: 

netto:   …..................................., vat:  …..% 

brutto: .......................................   (słownie: ….......................................................................) 

3. Zamawiający  oszacował  ilość  zamawianego  towaru  z  należytą  starannością,  w  oparciu  o  dane  z   lat         

ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania, które uzależnione jest od czynników od  

Zamawiającego  niezależnych,  zastrzega  sobie  prawo  do  dowolnej  rezygnacji  z części zamawianego 

towaru,  zaś  Wykonawcy  z  tego  tytułu  nie będą przysługiwać żadne roszczenia.  

4. Rezygnacja nie wymaga składania   jakiegokolwiek  oświadczenia  i  może   nastąpić   wyłącznie  poprzez   

niezłożenie   w   terminie obowiązywania umowy zamówienia na  częściową  dostawę. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy  jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą, zapewnia 

kompatybilność pracy z urządzeniami  posiadanymi  przez  Zamawiającego i nie spowoduje utraty praw 

gwarancji producenta urządzenia  do  którego są przeznaczone. 

2. Wykonawca dostarczy towar w  oryginalnych  opakowania z naniesionym symbolem tonera, informacją  

pozwalającą na identyfikację produktu, sprzętu z jakim kompatybilny jest toner oraz terminem przydatności 

do użycia. 

3. Wykonawca  oświadcza, że przedmiot umowy jest  zarejestrowany  i dopuszczony  do obrotu  na rynku 

polskim i posiada  wymagane prawem dokumenty. Dokumenty zostaną przedstawione  przez Wykonawcę na 

każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania w dowolnej 

formie.  

4. Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego do utylizacji pozostałości  po zużytym przedmiocie 

zamówienia, nie częściej niż raz na  miesiąc i nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Odbiór zostanie potwierdzony  

kartą odbioru odpadu.                            

 



§ 3 

1. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające  zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione 

od bieżącego zapotrzebowania na dany towar Zamawiający prześle do Wykonawcy  za pośrednictwem faksu 

na nr ................................................lub poczty elektronicznej  e-mail …………………………….....  

2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest …………………………….......... tel …...................... lub inna 

upoważniona przez nią do tej czynności osoba.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówień ze strony Wykonawcy jest ……………………………............. tel. 

…......................  

4. Zamówiony towar dostarczony będzie w ciągu ……….......... dni roboczych, od daty złożenia zamówienia do 

siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach – 

Magazyn Gospodarczy, w dni robocze w godzinach 9.00 -14.00.  

5. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po 

otrzymaniu zamówienia. 

 

§ 4 

1. Zapłata za dostarczony towar  nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie …......... dni   od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod 

względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez 

Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na 

nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. 

 

§ 5 

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.  Za towar wadliwy uważa się, miedzy innymi, towar niezgodny 

asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad  stwierdzonych w dostarczonym towarze w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Wykonawca wymieni towar na wolny od wad na 

własny koszt. 

3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój 

bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. 

4. W  razie  opóźnienia  Wykonawcy w  dostarczeniu towarów  lub  braku  wymiany na towary wolne od wad, 

Zamawiający może dokonać zamówienia analogicznych towarów u innego sprzedającego i nie przyjąć 

dostarczonych przez Wykonawcę z opóźnieniem. W takim przypadku niezależnie od uprawnień 

Zamawiającego do naliczania kar umownych lub odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

pokrycia różnicy pomiędzy ceną określoną w łączącej strony umowie, a ceną , za którą Zamawiający nabył 

towar u innego sprzedawcy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących  tytułów i w 

wysokościach: 

a) w razie dostarczenia towaru ze zwłoką powyżej ….................... dni roboczych w kwocie 20,00 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia aż do momentu prawidłowego zrealizowania 

dostawy – chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosił winy, 

b) w razie dostarczenia towaru złej jakości, niezgodnego z umową, karę umowną w kwocie 20,00 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych) za każdy rozpoczęty dzień reklamacji  aż do momentu prawidłowego 

zrealizowania dostawy – chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosił  winy,  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10 %  niezrealizowanego szacowanego  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2,  

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

niezrealizowanej części umowy, z tym , że odstąpienie od umowy będzie poprzedzone wezwaniem do 

należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona 

Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

 

 

 



§ 7 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia …………...... do dnia ………...……… lub do 

wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 8 

Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został  poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem  danych Wykonawcy  jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl. 

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do 

Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. 

Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wsz-skier.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonania  niniejszej Umowy  przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO będą w związku z realizacją umowy i  są one niezbędne do realizacji 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

4. Odbiorcami  danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie  

Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3  jest niezbędne, 

a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z 

przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. 

6. Wykonawcy przysługuje mu prawo żądania dostępu oraz sprostowania swoich danych, nie przysługuje  prawo 

żądania: usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

7. Jeśli Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§ 9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

§ 10 

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych 

w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§ 11 

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 


