
WZÓR UMOWA NR  .......................... 

na 

ZAKUP I DOSTAWĘ RĘKAWIC LATEKSOWYCH 

                                 zawarta w dniu ........................ r. 

Pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM:  Przychodnia Rejonowa w Jaworze  

 ul. J. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor 

Nr rejestru: 000000001145, 

NIP: 695-13-51-570, REGON: 390631706 

reprezentowanym  przez: 

Kierownika Przychodni – .......................... 

przy udziale 

Głównej Księgowej – ................................... 

a 

WYKONAWCĄ:               ........................................................................................... 

                                              ul.  . .................................................................................. 

                                             Nr telefonu ...........................  Nr fax. .............................. 

                                             NIP: ............................  REGON: .................................... 

                                             reprezentowanym przez:  

.......................................................................................... 

 

Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) z Wykonawcą wybranym zgodnie  

z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 
Treść umowy 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa rękawic diagnostycznych, lateksowych, 

bezpudrowych w rozmiarach S-M-L według Formularza ofertowego do niniejszej Umowy. 

 

§ 2  

 

Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać transportem na własny koszt  

i ryzyko (do magazynu Przychodni Rejonowej w Jaworze), w ilościach podanych przez 

Zamawiającego przy składaniu zamówienia, po cenach zawartych w Formularzu Ofertowym. 

§3 

 

1. Każdorazowo zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres email: 

................................................... lub telefonicznie pod nr .......................... przez 

upoważnioną do tego osobę po stronie Zamawiającego ......................., potwierdzone 

niezwłocznie na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię 

towaru w ciągu maksymalnie 3 dni po otrzymaniu zamówienia mailem. Jeżeli dostawa 



wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Przychodni 

Rejonowej w Jaworze dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nagłej potrzeby, Zamawiający ma prawo złożyć zamówienie na „cito", 

telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób, a Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć zamówiony w tym trybie towar w terminie 48 godzin licząc od momentu 

otrzymania zamówienia. 

§4 

 
1. Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w § 1 posiada świadectwo 

dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca gwarantuje, że towar jest dobrej jakości, wolny od wad i o terminie 

ważności nie mniejszym niż 12 miesięcy. Wyżej wymienione warunki dostaw będą 

sprawdzane przez Zamawiającego przy każdorazowym odbiorze towaru. 

3. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość towaru w okresie podanym na opakowaniu pod 

warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

§5 

 

1. O wadach stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie telefoniczne potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zrealizowania dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu 

dostarczonego towaru w przypadku stwierdzonych wad. 

2. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie,  

nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

3. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 6  
 

W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot 

zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, 

dostarczając za zgodą Zamawiającego ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup 

niezrealizowanej dostawy u innego wskazanego przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując 

się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny wynikającej z takiego zakupu. 

 

§7  

DANE OSOBOWE 

1. Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

wyznaczonych do kontaktów oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, a także 

reprezentujących strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż 

realizacja niniejszej Umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 dysponują informacjami 

dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej 

Umowy, określonymi w ust. 3 i 6. 



 

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (dalej RODO): 

1) Przychodnia Rejonowa w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor informuje, iż jest 

administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Zamawiającego; 

2) Wykonawca z siedzibą w ……………., ul. ………, 00-…. ……………………….., informuje, iż 

jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony  

...................................................................................................................... 

 

4. Dane osobowe osób będących Stronami Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, a w przypadku osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 

koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym 

z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Źródłem pochodzenia danych są strony umowy. 

Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie wyłącznie dane osobowe określone  

w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy. 

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy 

oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za 

koordynację i realizację niniejszej, a także osoby będące Stroną Umowy lub reprezentantami Stron 

Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają one 

również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,  

iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się: 

1) z ramienia Przychodni Rejonowej w Jaworze mailowo, pod adresem: ....................... , a także pocztą 

tradycyjną pod adresem Przychodni Rejonowej w Jaworze z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych”;. 

2) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem……………… a także pocztą tradycyjną pod 

adresem …………………………………………………., z dopiskiem „…………………”;.  

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem 

niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą 

zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na 

podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron. 

 

§ 8  

1. Cena netto przedmiotu Umowy zawarta jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 9  

1. W cenie jednostkowej zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu 

Umowy do siedziby Zamawiającego, według zasad przyjętych w niniejszej Umowie. 

2. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w czasie obowiązywania 

Umowy tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku zmian: 

a) stawki VAT. 



3. Wzrost cen będzie następował o taki sam procent, jaki wynika z podwyżek niezależnych 

od Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży. 

§10 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na rachunek bankowy 

Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony 

towar. 
2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

§11  

1. Zmiana, odstąpienie i rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy oraz wprowadzania nowych postanowień  

do Umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli ich uwzględnienie miałoby 

zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 12 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia  .................... r. do dnia 05.02.2020 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Odstąpienie od Umowy w terminie 30 dni przysługuje również, kiedy wystąpią m.in. 

następujące okoliczności: 

a) nieterminowa 3-krotna realizacja  dostaw, 

b) jednorazowa rażąca zwłoka w realizacji dostawy rozumiana, jako okres 

przekraczający 14 dni od dnia złożenia zamówienia, 

c) trzykrotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 14 

Spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Jaworze. 

 

§ 15 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A  


