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WZÓR UMOWY Nr ZP/…./21 

 
Zawarta w Warszawie w dniu ………………………… 2021 r. pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym, wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000069210, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 24, 00-791 
Warszawa,  NIP 5250008732, REGON 000288461, w imieniu i na rzecz którego działa: Anna Dela – 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 stycznia 2021 r (D-
012-2/2021) zwanym dalej „Sprzedającym”,  
 
a  
 
zwana dalej „Kupującym”   
 
Sprzedający oraz Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 
 

Umowa zostaje zawarta w wyniku ogłoszonego przetargu na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r., o instytutach badawczych ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 
Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.).  
 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż środka trwałego na rzecz Kupującego: Zestawu 
endosonograficznego, złożonego z wideogastroskopu ultrasonograficznego i aparatu USG 
szczegółowy opis urządzenia wraz z jego wyceną wykonaną przez rzeczoznawcę stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia  oraz że nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń w tym zakresie, co jest równoznaczne z brakiem przeszkód w zawarciu niniejszej 
Umowy.  

3. Sprzedający przed podpisaniem umowy okazał Kupującemu kopie dokumentów nabycia 
urządzenia przez Instytut Żywności i Żywienia, który w wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21 stycznia 2020 r., został połączony z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH.    
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     § 2  

1. Kupujący nabywa przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 za cenę   brutto …….. zł (słownie 
złotych: , /100).  

2. Płatność zostanie dokonana jednorazowo, po dostarczeniu przez Sprzedającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Strony zgodnie potwierdzają, że Sprzedający będzie uprawniony do 
wystawienia faktury VAT po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru, który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Płatność zostanie dokonana w trzech  ratach. Wartość każdej z rat zostanie ustalona w dniu zawarcia 
Umowy i będzie wynosić: 1 rata………brutto złotych, 2 rata………brutto złotych, 3 
rata………brutto złotych po dostarczeniu przez Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Pierwsza rata płatna będzie w terminie 14 dni od dnia od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT przez Sprzedającego, dwie pozostałe raty do 10 każdego kolejnego 
miesiąca. Strony zgodnie potwierdzają, że Sprzedający będzie uprawniony do wystawienia pierwszej  
faktury VAT po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. ( Sprzedający dopuszcza możliwość płatności w trzech ratach na 
wniosek Kupującego).  

4. Termin płatności przez Kupującego wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT przez Sprzedającego w formie elektronicznej na adres mailowy Kupującego:………… 

5. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze VAT. 
6. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Sprzedającego. 
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą 

wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 
takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo własności składnika majątku określonego w § 1 ust.1 
do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia. 
 

                        § 3 

1. Sprzedający oświadcza, że będące przedmiotem Umowy urządzenia są oryginalne, należytej 
jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad 
prawnych.  

2. Sprzedający i Kupujący na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają odpowiedzialność 
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady. 

3. Odbiór przedmiotu Umowy przez Kupującego nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej 
Umowy, na koszt Kupującego. 
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       § 4 

1. 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 r.) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – 
Państwowym Zakładzie Higieny jest Pan Dariusz Skowera, kontakt: iod@pzh.gov.pl, 22 542 
13 89; 22 55 09 771;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
postępowania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia Umowy. 

 

                                                                                                    § 5  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 
osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Ewentualna zmiana osób wskazanych poniżej przez Strony do bezpośredniej realizacji umowy, 
dokonywana będzie w formie e-mailowej i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. 

5. Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby do kontaktów: 
1) Ze strony Sprzedającego Pani Karolina Zachwiej-Groblewska e-mail: kzachwiej@pzh.gov.pl  

tel: 225421444 

2) Ze strony Kupującego:………………………….. e-mai: ……tel: 

6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji 
wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Sprzedającego. 

7. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Sprzedającego i jeden dla Kupującego. 
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Załączniki: 
1.Opis przedmiotu Umowy wraz z wyceną 
2. Wzór protokołu odbioru 

 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                     WYKONAWCA: 
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  Załącznik nr 2 do Umowy  
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-ODBIORU dot. Umowy nr ……… 
 

Miejsce dokonania 

odbioru: 
 

Data dokonania 

odbioru: 
 

 

Przedstawiciel ze strony Sprzedającego 

(imię i nazwisko) 
Nazwa i adres Sprzedającego 

  

Przedstawiciel ze strony Kupującego 

(imię i nazwisko) 
Nazwa i adres Kupującego 

  

 
Zgodnie z Umową nr.....................................  strony potwierdzają odbiór przedmiotu Umowy przez 
Kupującego: 
 
Potwierdzenie kompletności urządzenia: 

• Tak* 

• Nie* – 
zastrzeżenia ………………………………………………………………………………….. 

Potwierdzenie zgodności  urządzenia z wymogami Umowy: 

• Zgodne* 

• Niezgodne* – 
zastrzeżenia …………………………………………………………….……………. 

Końcowy wynik odbioru: 

• Pozytywny* 

• Negatywny* – 
zastrzeżenia ………………………………………………………………..………… 

 
Podpisy: 
..……………………………………………..  ……………………………………………. 
  ( podpis Przedstawiciela Sprzedającego)       ( podpis Przedstawiciela Kupującego) 
 

 
 
 
 


