
 

   
 

Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

UMOWA NR U/….. /2018/SZ/WIM/MZ 
dostawy jednorazowej 

 

W dniu       w Warszawie pomiędzy:  

 

Wojskowym Instytutem Medycznym z siedzibą w Warszawie (04-141), przy ul. Szaserów 128, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000144810;  

NIP 113-23-93-221; REGON 015294487 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez:  

 

      

 

a 

 

UWAGA: dane Wykonawcy, które należy uwzględnić w komparycji, są uzależnione od formy prawnej 

prowadzonej działalności 

Spółka z o.o.: 

.................................... spółką z o.o., z siedzibą w .......................... (…. - ……) przy ul. .............................., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......................, ..... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr .........................................,  NIP: .............................., 

REGON: ……………….,  o kapitale zakładowym w wysokości ............................ złotych, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: ......................  

należy podać imię i nazwisko, umocowanie do reprezentacji 

 

Spółka akcyjna: 

.............................. S.A. z siedzibą w ......................... (…… - ……..) przy ul. ................................. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ......................................., ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

...................., NIP: ..................., REGON: ……………..,  o kapitale zakładowym w wysokości 

................................. złotych, wpłaconym w całości, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: .................  

należy podać imię i nazwisko, umocowanie do reprezentacji, 

 

 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panem / Panią ......................................, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

..................................... w ................................. (…… - ……) przy ulicy ......................................, 

zamieszkałym/ ą w .......................................... (………. - ……) przy ul. ........................................................., 

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ......................, REGON: 

............................, 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dodać 

reprezentowanym / ą przez: .................  

należy podać imię i nazwisko, umocowanie do reprezentacji, 

 

 

spółka cywilna: 

Panem/ Panią ………………………... zamieszkałym/ ą w .......................................... (………. - ……) przy ul. 

........................................................., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: ......................, REGON: ............................, oraz 
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Panem/ Panią ......................................, zamieszkałym/ ą w .......................................... (………. - ……) przy ul. 

........................................................., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: ......................, REGON: ............................ 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………., adres 

zakładu głównego: ………… – ……….. ………….., przy ul. …………………, posiadającą numer NIP: 

......................, REGON: ............................,  

reprezentowaną przez Pana/ Panią ………………………. oraz Pana/ Panią  ………………………….. – 

wspólników spółki cywilnej,  

zwanych w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Konsorcjum: 

Konsorcjum w składzie: 

Lider – ……………. należy podać dane lidera wg wzoru komparycji, 

oraz 

Partner – …………… należy podać dane partnera wg wzoru komparycji, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: ...............................  

należy podać imię i nazwisko, umocowanie do reprezentacji, 

 

na podstawie       została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego (nr sprawy …..), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do 

dostawy nw. towaru: 

 

lp. nazwa towaru 

nazwa towaru 

występująca na 

fakturze 

typ producent nr kat. ilość j. m. 

cena 

jednostkow

a netto 

[PLN] 

wartość 

netto  

[PLN] 

stawka  

VAT 

[%] 

wartość 

brutto 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Wysokoenerget

yczny cyfrowy 

przyspieszacz 

liniowy dla 

Wojskowego 

Instytutu 

Medycznego w 

Warszawie 

 

   

1 kpl 

    

2 

Dostawa, 

montaż, 

instalacja i 

uruchomienie 

nowej 

aparatury 

 

   

1 usługa 

    

3 
Szkolenia 

pracowników  
 

   
1 usługa 

    

Razem:    

 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w 

wysokości …..  zł  (słownie: ….. złotych). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

- wartość netto przedmiotu umowy; 

- wartości związane z odprawą celną, cłem, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT; 

- wartości związane z transportem do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego; 

- wartości związane z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

- wartości związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu; 
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- wartości związane z instalacją w miejscu użytkowania w tym przygotowania stosownej infrastruktury pomieszczeń 

instalacji wynikających z wymogów instalacyjnych i funkcjonalnych 

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika, 

- wartości związane z przeszkoleniem inżyniera serwisowego Zamawiającego w zakresie kolejny poziom w zakresie 

obsługi serwisowej oferowanych systemów wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego  

- wartości związane z wykonaniem wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów 

odbiorczych i akceptacyjnych, 

- wartości związanych z zabezpieczeniem i ewentualnymi naprawami drogi transportu przedmiotu umowy do 

miejsca instalacji, 

- wartości związane z wykonaniem przeglądów technicznych w okresie gwarancji. 

- wartości związane z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania związanego z 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Dostawa towaru wymienionego w §1 nastąpi maksymalnie w ciągu ….. dni, lecz nie później niż do dnia 

23.11.2018 r., licząc od dnia zawarcia umowy. 

1.1. Instalacja i uruchomienie towaru wymienionego w §1 i szkolenie z zakresu jego użytkowania nastąpi 

maksymalnie w ciągu ….. dni, lecz nie później niż do dnia 26.04.2019 r., licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Dostawa towaru wymienionego w §1 nastąpi do Magazynu Zintegrowanego Zamawiającego przy ul. 

Szaserów 128 w Warszawie w godzinach od 8.00 - 14.00. 

3. Przekazanie towaru wymienionego w §1, w miejscu wskazanym w ust. 2 nastąpi na podstawie dokumentu 

„WZ” lub innego dokumentu potwierdzającego jego przekazanie przez Wykonawcę do Magazynu 

Zintegrowanego Zamawiającego. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dostawa towaru wymienionego w §1  może nastąpić do miejsca 

bezpośredniego użytkowania z pominięciem wymogu, określonego w ust. 3. Dostawa taka może być 

zrealizowana wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika Magazynu Zintegrowanego Zamawiającego i 

poświadczona przez niego na stosownym dokumencie wystawionym przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – pracownikiem Magazynu 

Zintegrowanego tel. 261 816 644 (sprzęt medyczny) dokładnego terminu dostawy towaru wymienionego w §1. 

6. Do przedmiotu umowy (wymienionego w §1) wykonawca dołączy instrukcja obsługi w języku polskim 

 

§ 4 

1. Umowa jest finansowana ze  środków: 

- w zakresie poz. 1 określonej w §1- przez Ministerstwo Zdrowia  / Zamawiającego, 

- w zakresie poz. 2-3 określonej w §1 - przez Zamawiającego. 

   

2. Płatność zostanie dokonana przelewem: 

- w zakresie poz. 1 określonej w §1 - w ciągu 3 dni, od daty otrzymania środków finansowych w ramach  umowy 

wskazanej w ustępie 1. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego  

- w zakresie poz. 2-3 określonej w § 1 - w ciągu 60 dni. 

 

3. Faktury mogą zostać wystawiona po podpisaniu: 

- w zakresie poz. 1 określonej w §1 - dokumentu o którym mowa w  § 3 ust. 3 lub 4. przez 

- pracownika Magazynu Zintegrowanego Zamawiającego, bezpośredniego użytkownika i Sekcji 

Technicznej oraz 

 - przedstawiciela Wykonawcy. 

- w zakresie poz. 2-3 określonej w §1 - protokołu zdawczo – odbiorczego, (którego wzór stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej umowy) w 4 egz. przez nw. przedstawicieli Zamawiającego tj.: 

- bezpośredniego użytkownika, 

- pielęgniarki oddziałowej lub osoby upoważnionej, odpowiedniej dla miejsca użytkowania przedmiotu 

umowy, 

-  przedstawiciela Sekcji Technicznej tel. 261 816 834, OTI tel. 261 817 552 i WOiRSM tel. 261 

817225 oraz 

- przedstawiciela Wykonawcy. 

 

4. Miejscem właściwym do dostarczenia faktury wraz z podpisanymi dokumentami o których mowa w ust. 3  

jest miejsce wskazane w § 3 ust. 2. 

 

§ 5 

1. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, 

zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) powiadomić pisemnie o zaistniałej 

sytuacji Zamawiającego.  

2. W przypadku należności, które nie są przeterminowane, Wykonawcę obowiązuje zakaz ich przelewu na osoby 

trzecie z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej umowy o której mowa 

w § 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) stwierdzonego przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 2. W takim przypadku Zamawiającemu 

przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy, o 

której mowa w § 2. 

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku określonym art. 145 ust. 1 ustawy powołanej w § 1. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c, może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia 

wiadomości je uzasadniających. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy poniesie on 

szkodę przewyższającą wysokość kary umownej. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

2. Naprawy gwarancyjne realizowane będą na zasadach: 

Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej nw. elementów przedmiotu 

umowy: 

- system wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego wraz z 

zintegrowanym systemem dla technik IGRT 

- system planowania leczenia dla technik radioterapeutycznych 

- system do konturowania dla technik terapeutycznych 

Tak 

punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) dane z oferty 

czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki w dni robocze rozumiane, jako dni 

od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

dane z oferty 

czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy bez użycia części zamiennych licząc 

od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

dane z oferty 

czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy z użyciem części zamiennych licząc 

od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

dane z oferty 

czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 

czas przerwy przedmiotu umowy w eksploatacji w dni robocze rozumiane jako 

dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

dane z oferty 

czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni 

koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) 

(Czas dostępności klinicznej [dni] 
= (x * czas dostępności klinicznej 
w % (dane z oferty) – ilość dni na 

planowane przeglądy (dane z 
oferty) 
gdzie: 

x =  ilość dni roboczych, liczona 
od dnia odbioru urządzenia ) 

Każda czynność serwisowa Wykonawcy (w tym przeglądy) dotycząca przedmiotu 

oferty potwierdzona będzie przez niego każdorazowo raportem serwisowym 

przesłanym do Zamawiającego na adres Wojskowy Instytut Medyczny, ul. 

Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44, Sekcja Techniczna, fax:  +48 261 816 676, 

Tak 

 

3. Wykonawca zapewni przeglądy techniczne przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami producenta 

przedmiotu umowy, przy czym ostatnie z nw. przeglądów nastąpią w okresie 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji, tj: 

1. Wysokoenergetyczny cyfrowy przyspieszacz liniowy wraz z zintegrowanym systemem dla technik IGRT - 

………… przeglądów; 

2. System Planowania leczenia dla technik radioterapeutycznych - ………. przeglądy; 

 

4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru wymienionego w §1 strony ograniczają w ten sposób, że 

Wykonawca w stosunku do towaru, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznej wymiany 

na towar wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady towaru. 
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§ 8 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  gwarancji ubezpieczeniowej 

lub bankowej w wysokości 5% wartości umowy brutto wynoszące ….. zł (słownie: …..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje wykonanie przedmiotowej umowy oraz służy do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie.  

3. Jeżeli Wykonawca należycie wykona umowę: 

a) 70% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 4 ust. 2, 

b) pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia 

Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne 

żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do 

zatrzymania zabezpieczenia. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 powołanej w § 1 ustawy, w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z 

tytułu wykonanej części umowy. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie 

przedstawienie nie budzących zastrzeżeń Zamawiającego dokumentów stwierdzających poniesione przez 

Wykonawcę koszty. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 

1) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 

a) ukończenie prac w terminie, celem modyfikacji terminu o którym mowa w §  3 ust. 1, lub  

b) dostawę przedmiotu umowy, celem modyfikacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1. 

2) w przypadku wystąpienia obiektywnych przeszkód uniemożliwiających Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, dopuszcza się możliwość zmiany przez Strony 

tego terminu. 

4. Wykonawca na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 

2012 r. poz. 591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. 2015. poz. 1304) udzieli Zamawiającemu 

informacji na temat przynależności kontrahenta do danej grupy dłużników/wierzycieli (poprzez wypełnienie i 

załączenie do umowy oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku, przez Stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie. 

 

§ 10 

1.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla Zamawiającego). 

2. Umowa zawiera 3 ( słownie: trzy) ponumerowane strony. 

 

 

 

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

Zamawiający  Wykonawca 
 

 

 
 

 

 
 

sporządził  - ….. , tel. …...  
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Załącznik nr 1 do umowy nr U/……./2018/SZ/WIM/MZ 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (PZO) 

data odbioru ..................... 

DOSTAWCA: ODBIORCA: 

Firma:  Wojskowy Instytut Medyczny 

ul. ul. Szaserów 128 

Kod, Miejscowość 04-141 Warszawa 44 

NIP NIP 113-23-93-221 

Przedmiot dostawy i odbioru realizowany w ramach umowy nr .............................. z dnia ............................. . 

Lp. Nazwa towaru Typ / Model Producent 
Nr seryjny 

(fabryczny) 
Nr kat. 

Rok 

prod. 
Ilość 

Wartość 

brutto [PLN] 

         

         

         

Gwarancja ……………….. miesięcy od daty odbioru. 

Kompletność dostawy TAK/NIE 
1
 

Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE 
1 

Dostarczona instrukcja obsługi TAK/NIE 
1 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………….

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

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony odbiorcy: 

Lp. Imię i Nazwisko Podpis Lp. Imię i  Nazwisko Podpis 

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

Wykaz DOSTAWCÓW części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych do 

przedmiotu dostawy: 

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

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

Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO 

PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, 

aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 

sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu dostawy: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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dot. protokołu zdawczo-odbiorczego  

do umowy nr ….. z dnia ….. 

 

Opis kompletu (wyposażenie) 

 

Lp. Nazwa Ilość Nr seryjny (fabryczny) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Niniejszy dokument sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla 

ODBIORCY. 

………………………………………. 
Przedstawiciel WYKONAWCY 

(pieczątka, podpis) 

………………………………………. 
Przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO –  

bezpośredni użytkownik 

(pieczątka, podpis) 

………………………………………. 
Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO –  

przedstawiciel Sekcji Zaopatrzenia  

(pieczątka, podpis) 
   

 ………………………………………. 

Przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO –  
pielęgniarka oddziałowa lub osoba 

upoważniona 

(pieczątka, podpis) 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do umowy nr. ….. 

Informacja na temat przynależności kontrahenta do danej grupy 

dłużników/wierzycieli. 
 

Niniejsza Informacja stanowi bazę niezbędną do sporządzenia „Sprawozdania o stanie należności i 

zobowiązań RF-02”, którego obowiązek wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

sytuacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 

(Dz. U. z 2017 poz. 2471) w oparciu o Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L174 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego 

systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej  (ESA 2010  -Tom 56 wydanie 

polskie). 

 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTRAHENTA: 

 

Nazwa jednostki: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Nr REGON:   

   

Status prawny: 

 osoba fizyczna: TAK / NIE 

 osoba prawna:  TAK / NIE 

 jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej: TAK / NIE 

 

B. DANE ADRESOWE KONTRAHENTA: 

 

Województwo: 

…………………………………………………………………………………………… 

Powiat/Gmina: 

…………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość: 

…………………………………………………………………………………………… 

Ulica: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nr posesji/Nr lokalu: 

…………………………………………………………………………………………… 

Telefon: 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. PRZYNALEŻNOŚĆ KONTRAHENTA DO GRUPY: 

 

GRUPA I obejmuje organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy 

kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, państwowe jednostki 

budżetowe, oraz państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej, z 

wyłączeniem funduszy wskazanych w grupie IV:    
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                                                          TAK /          

NIE  

 

GRUPA II obejmuje agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie 

publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez 

ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów i uczelnie medyczne, 

Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe 

instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe oraz inne państwowe osoby prawne, 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z 

wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, banków i spółek 

prawa handlowego:  

                                                  TAK / NIE 

  

GRUPA III obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki 

budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe 

instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek 

prawa handlowego: 

TAK / NIE 

 
POZOSTAŁE KRAJOWE INSTYTUCJE FINANSOWE obejmują podmioty, 

których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe (przy równoczesnym 

zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji 

finansowych), z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w 

stosunku  do pośrednictwa finansowego. Do tej grupy podmiotów zalicza się w 

szczególności: fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

narodowe fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne, 

fundusze emerytalne, domy maklerskie, mające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

                                                          TAK / NIE 
 

PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE obejmują podmioty, których główną 

działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w 

szczególności przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały 

przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

na własny rachunek zatrudniające powyżej 9 osób (bez względu na wymiar etatu) na 

koniec danego okresu sprawozdawczego, grupy producenckie, niepubliczne szkoły 

wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą, agencje (z wyjątkiem agencji 

wykonawczych).  

                                                           TAK / NIE 

 
GOSPODARSTWA DOMOWE obejmują osoby lub grupy osób będące 

konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tego sektora 

zaliczane są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie (bez względu na 

wymiar etatu) na koniec danego okresu sprawozdawczego oraz rolnicy indywidualni, 

szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób 

włącznie (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego okresu sprawozdawczego. 

Kategoria ta obejmuje również zobowiązania wobec osób fizycznych zatrudnionych w 

jednostce sporządzającej sprawozdanie: 
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TAK / NIE 
 

INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ  

GOSPODARSTW  DOMOWYCH są to odrębne jednostki organizacyjne, działające 

na rzecz gospodarstw  domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami 

nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, 

partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z 

Rzeczpospolitą Polską, kluby: społeczne, kultury, rekreacyjne i sportowe, instytucje 

dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z 

dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych: 

 

TAK / NIE 

 

 
 

 

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

 

          /miejscowość, data/                                                                                                           /podpis osoby upoważnionej/ 
 

 
 

 

 

 

 


