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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

Nr sprawy: A-AZ-22-337/10/20  
 

UMOWA nr ZP/……./2020 
dla części: ……………… 

(wzór) 
 

zawarta w dniu …………………….2020 r. w Warszawie, pomiędzy:  

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000069210, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 24, 00-791 

Warszawa, numer NIP 5250008732, REGON 000288461, w imieniu i na rzecz którego działa:               

…………………….. – …………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 
a 
 
…………………. ul. ………………….; …-….. ……….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy …………………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……., 

numer NIP w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

zwani dalej „Wykonawcą”  

 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  zgodnie z art. 46c 

ustawy z 5 grudnia 2008 r. – O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst 

jednolity Dz.U.2020.1845 ), zwanej dalej „ustawą” zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej zgodnie z 

poniższym wykazem: 

Nr 
części 
zam. 

Przedmiot zamówienia Jm Ilość Cena Wartość Stawka Kwota 
podatku  

Wartość 

jednostkowa  
netto 

netto VAT VAT brutto 

I Przyłbica ochronna spełniająca normę 
EN/66 na twarz z zaokrągloną częścią 
dolną, miękką gąbką w górnej części 
zwiększającą komfort użytkowania, 
wielokrotnego użytku, wysoka 
przejrzystość tworzywa z możliwością 
dezynfekcji. 

Szt. 120       

II Półprzyłbica mini na nos i usta 
przejrzysta, wytrzymała nie powodująca 
odparzeń, obtarć, umożliwiająca 
noszenie okularów, możliwość 
dezynfekcji 

Szt. 700       
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III Maska chirurgiczna wykonana z 
włókniny trójwarstwowej posiadająca 
gumkę umożliwiającą założenie na uszy, 
w części środkowej posiadać zakładki 
(harmonijka) umożliwiające 
dopasowanie maseczki do kształtu 
twarzy – zakrycie nosa, ust, brody. W 
jednej krawędzi posiadać wzmocnienie 
umożliwiające dopasowanie maseczki 
do nosa . Norma EN 14683 

Szt. 6 500       

IV Maska z tkaniny bawełnianej, 
bawełnianych z domieszką elastanu, lnu. 
Materiał powinien posiadać certyfikat 
Standard 100 OEKO-TEX, możliwość 
prania w temperaturze 60 stopni. 
Minimum dwuwarstwowa. Powinna 
mieć gumkę umożliwiającą założenie 
maseczki o uszy. W części środkowej 
zakładki ( harmonijka) 

Szt. 2 500      

V Półmaska filtrująca  z filtrem FFP3 
Norma EN 149:2001 NR D .Elementy 
zacisk nosowy lub odpowiednie 
wyprofilowanie, zawór wydechowy, 
taśma nagłowia wykonana z gumy 
pasmanteryjnej lub lateksowej. 
Półmaska powinna być oznakowana 
zgodnie z wymaganymi normami 
stanowiącymi podstawę wykazania jej 
właściwości ochronnych(numer normy, 
nazwa półmaski, klasa ochrony, dane 
producenta) 

Szt. 2 927       

VI 
 Fartuch włókninowy- wykonany z 

włókniny polipropylenowej, o 

gramaturze 60/55 g/m2. 

Włóknina posiada Świadectwo Jakości 

Zdrowotnej  B-BŻ-6071-0094/20/C 

wydane przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego. 

Fartuch z długim rękawem 

wykończonym mankietem 

ściągaczowym, ułatwiającym 

plastrowanie rękawic. 

Dekolt wykończony plisą. 

Zapięcie stanowi rzep wszyty z tyłu 

dekoltu. 

Fartuch posiada pasek – wiązankę 

przyszyty z przodu fartucha. 

Długość fartucha- za kolana. Rozmiary 

od S do XL kolor biały (S-80 szt., M-2000 

szt., L-1500 szt., XL-1000 szt. 

Szt. 4 580       

VII Czepki flizelinowe gramatura na gumkę 
lub wiązane na troki , przepuszczające 
powietrze, nie strzępiące 

Szt. 3 000       

VIII 
Kombinezon ochronny . Materiał Tyvek 

L 1431 N 41g/m2. CE 0598. Ochrona 

zgodna z kategorią III odzieży ochronnej. 

Ochrona biologiczna zgodnie z norma 

EN 14126.  Właściwości antystatyczne: 

EN 1149-5. Typ 5 – EN iSO 13982-

1:2004+A1:2010, 

Szt. 1 125       
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Typ- EN 17491-4:2008 .Trzyczęściowy 
kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z 
blokadą, patka zakrywająca zamek 
,elastyczne wykończenie kaptura, 
mankietów rękawów i nogawek szwy 
wytrzymałe i szczelne, dobra 
przepuszczalność powietrza i niepylące. 
Rozmiary: LG-250 szt., SM-625 szt., XL-
250 szt. 

IX Zarękawki ochronne> Materiał Tyvek  
norma CE 0598 Typ 6 EN 
13034:2005+A1:2009  EN14226:2003 
długość 50 cm  kategoria III  

Szt. 4 540       

X Osłony na buty wysokie model POBO 
materiał Tyvek  CE0598 Typ 6 
13034:2005+A1:2009  EN14226:2003  
wysokosć 48 cm dług. Min. 35 cm 

Szt. 4 700       

XI Foliowe jednorazowe ochraniacze na 
buty pogrubione naciągane na obuwie z 
gumką 

Szt. 6 800       

XII Fartuchy przednie rozmiar 110x150 folia 
40 mikr. 

Szt. 3 460       

XIII Foliowe zarękawki – ochraniacze 
jednorazowe  pogrubione. Długość 
ok.40 cm 

Szt. 14 000       

(zamawiający wypełni tabelę zgodnie z ofertą wykonawcy, z którym zawrze umowę. Wiersze do 

których nie została złożona oferta zostaną usunięte) 

zwanym dalej przedmiotem umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy będącą Załącznikiem nr 

1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy musi być nowo wyprodukowany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie 
może być przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Przedmiot umowy w chwili ich dostawy do siedziby zamawiającego musi posiadać cechy 
opakowania pierwotnego. 

4. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy (maksymalna kwota wynagrodzenia)  wynosi: 

……………. netto  (słownie: …………………… zł.) plus …… % VAT tj. ………………zł. brutto (słownie: 

…………………………………………….). 

5. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług, dokonanej w oparciu o 

zmianę przepisów prawa powszechnie  obowiązującego,  zmianie  ulega  wyłącznie cena jednostkowa 

brutto, zaś cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. 

6. Wykonawca gwarantuje stałość cen zaproponowanych w ofercie w okresie trwania niniejszej 

umowy. 

7. W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawek podatkowych 

wprowadzonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za zgodą Zamawiającego, po 

wcześniejszym powiadomieniu wraz z uzasadnieniem zmian.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich rabatów i promocji, jakie   

zaistnieją w trakcie trwania umowy na odczynniki będące przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, pokrywając koszty 

transportu oraz ubezpieczenia związanego z dostawą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym 

wszystkich informacji dotyczących dostarczanego asortymentu  (jeśli dotyczy) w  szczególności 

instrukcji w języku polskim dotyczących magazynowania i przechowywania dostarczanego 

asortymentu  oraz znak CE. Opakowanie jednostkowe każdorazowo winno zawierać datę produkcji, 

termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta. Niespełnienie wymogów opisanych powyżej 

stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dostarczonego asortymentu i odesłanie go na koszt 

Wykonawcy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwość dostarczenia dokumentów o 

których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do 

bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego 

stronie internetowej pod adresem: 

3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od 

bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, bądź do 

odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii]. 

4. Z chwilą zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia o którym mowa w ust. 3  

epidemiologicznego lub stanu epidemii przedmiotowa umowa wygasa. 

5. Dostawa przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o zamówienie, sporządzone przez 

Zamawiającego. 

6. Zamówienie, o którym mowa w ust. 5 zawierać będzie:  

a. nazwę Zamawiającego, 

b. numer umowy, 

c. datę zamówienia, 

d. rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia, 

e. miejsce dostawy.  

7.   Zamówienie, o którym mowa  ust. 5, przekazane będzie telefonicznie, faksem lub drogą 

elektroniczną na nr tel.: ........................... lub adres e-mail: .........................................  W przypadku 

przekazania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi 

Zamawiającemu fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie Zamawiający 

niezwłocznie potwierdzi fakt złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub faksem. Potwierdzenie 

zamówienia obok danych wskazanych w ust. 5 winno dodatkowo zawierać datę i godzinę złożenia 

zamówienia drogą telefoniczną. 

8.   Zamawianą partię przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego w 

zamówieniu, o którym mowa w ust. 6. 

9. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe: 

a. Wykonawca: ………………….., e-mail: ……………………… 

b. Zamawiający: ………………… tel.: ………………….,  e-mail: …………………………. 

10. Faktury VAT i wszelkie pisma doręczone będą przez strony na następujący adres: 

a.   Wykonawca: ………………………………………………………………. 

b.   Zamawiający:  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,                                                  

      ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. 

mailto:zamowienia@argenta.com.pl
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11. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o zmianie danych wskazanych w ust. 12 i 

13. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie do której jest adresowane. 

12. Zmiana wskazana  w ust. 14 nie wymaga formy aneksu. 

13. Stwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy odbędzie się na 

podstawie protokół odbioru przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy 

§ 3 
Reklamacje towaru 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie do 7 dni od 

daty otrzymania towaru i faktury. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonego przedmiotu umowy muszą być wyrażone w formie 

pisemnej. 

3. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe dostarczonego asortymentu                  

i zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. 

Nierozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie traktuje się jako uznanie reklamacji, niezależnie 

od prawa do naliczania kary umownej wskazanej w §4 ust.1 umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje wymianę przedmiotu umowy na wolne od wad w ciągu następnych 14 dni., 
 

§ 4 
Kary umowne 

1. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar 

umownych w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie 

realizacji zamówienia, w terminie rozpatrzenia reklamacji oraz w terminie dostawy po 

uwzględnieniu wniesionej reklamacji -  terminach określonych w § 2 ust. 3  i  § 3 ust. 3 i 4. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu 

umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z zapisem w ust. 1 bezpośrednio z 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powstała należność, 

wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wykonalności. 

4. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

szczególnie w zakresie terminu dostawy i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może 

rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy zachowując prawo do 

naliczania kar umownych o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 5 

Płatności 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę, po potwierdzeniu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia w formie podpisanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT. 

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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3. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówiony i dostarczony przedmiot umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa 

i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 
Zmiany 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

§ 7 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pzh.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane będą rozstrzygnięciu przez właściwy 

miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem 

nieważności. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy, 
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2. Opis przedmiotu zamówienia 
3. Protokół odbioru 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

W dniu ……………………..2020 r. 

 

Zamawiający: ……………………………………………………………………….. 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………..  

 

Niniejszym Zamawiający kwituje odbiór przedmiotu umowy:  

……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………-…………szt. 

 

➢ bez uwag/ z uwagami* 

➢ kompletne/niekompletne* 

*Niepotrzebne skreślić 

 

UWAGI: 

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

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

 

 

w imieniu Zamawiającego: ………………………….. 

 

w imieniu Wykonawcy: ………………………….. 

  

 

 

 


