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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 
 

Zawarta w dniu …………………….. w Warszawie   

pomiędzy  

Instytutem Psychiatrii i Neurologii, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-953 Warszawa, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000133539, NIP 525-000-93-87,  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

(nazwa, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. Wydział 

Gospodarczy pod Nr KRS: …………….……, kapitał zakładowy w wysokości 

………………….….. zł, wpłacony …………………….., NIP:…………………………, 

REGON:……………………,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………,  

uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk z dnia 

…. stanowi załącznik nr 1 do umowy, 

lub 

(imię, nazwisko), zam. (adres) ……..., PESEL……………., prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą „…….”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, (adres) ……………………… , 

NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z 

CEiDG, z dnia …….. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), zam. (adres) ……..., PESEL……………., prowadzącym/ą działalność 

gospodarczą pod firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, (adres) ……………………………., 
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NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z 

CEiDG, z dnia …….. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

(imię, nazwisko), zam. (adres)  …………, PESEL……………., prowadzącym/ą działalność 

gospodarczą pod firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, (adres) …………………………… , 

NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z 

CEiDG z dnia …….., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………, (adres) ……………………….…………………..…., NIP: 

…………………………………, REGON: …………………………., zgodnie z aktualnym 

wydrukiem z CEiDG z dnia …….. oraz umową spółki cywilnej, stanowiącym załącznik nr 1 

do umowy, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej] 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n., ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, późn. 

zm.), o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostawa przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego …………………………………………. w asortymencie i ilości określonych 

w załączniku do niniejszej umowy, zwanych dalej „wyrobami medycznymi”. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, wskazane w ust. 1, są dopuszczone do 

obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy 20 maja 2010 r. – 

O wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.) i są dobrej jakości. 

3. Okres ważności dostarczonych wyrobów medycznych będzie nie krótszy niż 12 miesięcy 

od daty ich dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyroby dostarczane na podstawie niniejszej umowy spełniają 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ w stosunku do przedmiotu 

umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 m-ce od daty jej podpisania.  
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z chwilą osiągnięcia 

w realizacji pełnej kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całości przedmiotu umowy 

w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych przy użyciu 

wyrobów medycznych. W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty ceny 

za wyroby medyczne w ilości faktycznie zakupionej. Faktyczna ilość zakupionych 

wyrobów medycznych, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione 

będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, postanowień 

umowy podpisanej przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia 

obowiązującej w okresie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Warunki dostawy wyrobów medycznych 

1. Wykonawca będzie dostarczać wyroby medyczne do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi również koszty wymiany wyrobów medycznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę lub uszkodzenie wyrobów 

medycznych znajdujących się w jego dyspozycji. 

2. Każdorazowa dostawa wyrobów medycznych będzie potwierdzana podpisaną przez 

Zamawiającego fakturą VAT wystawioną prawidłowo przez Wykonawcę oraz protokołem 

odbioru, zawierającym wykaz dostarczanych wyrobów medycznych, sporządzonym przez 

Zamawiającego.  

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie jednostkowych zamówień składanych faksem pod nr: 

…………………….. lub e-mailem: …………………………. 

4. Do składania zamówień upoważniony jest ………………………………………………..   

5. Jednostkowe zamówienia będą realizowane w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od 

złożenia zamówienia.  

6. Odbiór ilościowy wyrobów medycznych będzie dokonywany w dniu dostawy zamówionej 

partii wyrobów medycznych. 

7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia partii wyrobów medycznych dostarczonej 

z opóźnieniem. 

 

§ 4 

Cena i warunki płatności 
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1. Łączna wartość umowy stanowi kwotę brutto  ………… złotych (słownie złotych brutto 

………………………….……..), w tym: netto…...……złotych (słownie złotych netto 

…………….………………………….), 

podatek VAT ……%, w kwocie ……………. 

2. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy podane są w 

załączniku do niniejszej umowy.   

3. Ceny jednostkowe są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy 

z zastrzeżeniem, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby 

medyczne, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w trakcie jej obowiązywania, 

zmieniona stawka VAT będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę VAT dla wyrobów medycznych zamówionych po tej dacie.  

4. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczony przedmiot umowy, za każdą 

wykorzystaną partię wyrobów medycznych oddzielnie. 

5. Zapłata ceny następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli konto podane na fakturze przez Wykonawcę nie będzie zgodne z wykazem kont 

wskazanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wyżej wskazaną należność na konto wskazane przez KAS. 

7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

należną kwotą. 

8. W przypadku opóźnienia płatności należności Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczania odsetek ustawowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne 

konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do 

odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień wyżej wymienionych warunków lub 

powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 

ust. 9 i 9a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu ponoszenia 

przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 

sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku 

do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów 

lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest 

małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 
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marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem 

obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 

 

§ 5 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone wyroby medyczne na 

okres 12 miesięcy od daty dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego, 

dla każdej partii wyrobów medycznych oddzielnie.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy posiada wady – tj. 

braki ilościowe lub jakościowe ujawnione po rozpakowaniu dostarczonej partii wyrobów 

medycznych – Zamawiający niezwłocznie zawiadamia (w formie pisemnej) o tym fakcie 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych wadliwych wyrobów 

medycznych i żądania wymiany na wolne od wad i zgodne z ofertą.  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 

niewadliwy w ciągu 2 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego o 

istnieniu wady/żądaniu wymiany. Wymiana będzie się odbywać na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto umowy, 

określonej w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 2 % wartości netto partii wyrobów medycznych dostarczanej na podstawie 

zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, za każde 24 godziny opóźnienia w 

realizacji zamówienia, licząc od terminów wynikającego ze wskazanych postanowień 

umowy, 

b) w wysokości 2 % wartości netto wadliwej partii wyrobów medycznych za każdy dzień 

opóźnienia w wymianie wadliwych wyrobów medycznych na pozbawione wad. 

3. W przypadku trzykrotnego popadnięcia w opóźnienie przy realizacji zamówień, o którym 

mowa w § 3 ust. 5 umowy, lub wymianie wadliwej partii wyrobów medycznych Zamawiający 

może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do 
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naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, 

określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej 

z faktury VAT lub w drodze wystawienia noty obciążeniowej. 

5. Jeżeli wartość naliczonych kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej szkody, 

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 7 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do prowadzenia składu i kontaktów z Wykonawcą  oraz nadzoru nad 

należytym wykonaniem przedmiotu umowy ................................................................... 

tel.:………………… e-mail: …………………........ 

2. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy .............................................................................  

tel.:………………… e-mail: …………………..........  

 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu, w zakresie: 

a) okresu realizacji umowy, tj. terminu zakończenia realizacji umowy,  

b) zmianie wielkości lub zakresu zamówienia, przy nie zwiększonym poziomie wartości 

umowy, 

c) zmiany wielkości cen, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w przypadku, gdy:  

a) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, 

b) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez 

względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,  

c) strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie 

wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany 

oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert, 

d) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

e) zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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f) zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

g) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Ciężar dowodu wpływu powyższych zmian na koszty wykonania przedmiotu 

umowy obciąża Wykonawcę. 

 

§ 9 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 1 J 9/J z 04.05.2016 r.), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez 

adres e-mail iod@ipin.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Co do zasady dane osobowe Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę 

podawane są w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z 

podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach 

wykonania umowy. 

4. Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe w 

zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail; 

5. Powyższe kategorie danych osobowych Administrator może przetwarzać w  celu  

realizacji  prawnie uzasadnionych czynności (w  zależności  od  charakteru  i etapu 

współpracy): 
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a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z 

administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b  RODO; 

b. realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z prawa 

zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.  z  ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

c. realizacji przez administratora danych obowiązków wynikających z 

konieczności udzielania informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w zw. z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej; 

d. obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z 

prowadzoną przez niego działalnością zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz I 

RODO. 

6. W przypadku danych przetwarzanych w wyniku obowiązku nałożonego na 

Administratora w związku z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub Ustawą o 

dostępie do informacji publicznej, dane osobowe mogą zostać upublicznione lub 

przekazane podmiotowi wnioskującemu o uzyskanie informacji publicznej. 

7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych 

uzyskanych od Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Wykonawca lub osoby reprezentujące wykonawcę mają prawo żądania: 

a. dostępu do swoich danych osobowych oraz przekazania informacji w zakresie 

wskazanym w art. 15 RODO. 

b. Sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe lub uzupełnienia 

niekompletnych danych  osobowych. 

c. usunięcia swoich danych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek 

określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do 

celów, w których zostały zebrane. 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach 

wskazanych w art. 18 RODO 

e. Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora swoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, 

jeśli dane te są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa 

się w sposób zautomatyzowany. 

9. Wykonawcy lub osobie reprezentującej Wykonawcę przysługuje również prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania określonych 

danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć umowy. 
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11. Podane przez Wykonawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych 

lub z inspektorem ochrony danych (iod@ipin.edu.pl). 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11 

Ograniczenie możliwości przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy 

1. Wykonawca nie może bez Zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 

ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, określonej w § 4 ust. 1, za dokonanie przeniesienia wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy lub dokonanie innej cesji wynikającej z realizacji  niniejszej umowy 

na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy Strony umowy poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy 

prawa mające związek z przedmiotem umowy.  

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

stron. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
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Załączniki do umowy: 

1. Aktualny odpis z KRS/CEiDG Wykonawcy 

2. Oferta Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


