
 

 

Załącznik nr 4  
do zaproszenia ofertowego 

 
 
Znak sprawy: ZP/382/3/2018 

 
Umowa (projekt) 

Nr ….../ 2018 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . .2018 roku 

pomiędzy: 

Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 A, 95-100 Zgierz, 
NIP 732-17-98-755, Regon 470871759, KRS 0000024624, 
reprezentowanym przez …...............................................................................,  
zwanym w dalszej części Umowy "Zamawiającym" 
a 

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

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

reprezentowaną przez  …………………………………………………………...……...……… 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

 
Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie zaproszenia ofertowego (znak sprawy:ZP/382/3/2018) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) 
zatwierdzonymi przez Dyrektora MZPR w Zgierzu, zawarta zostaje umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę następujących czynności: 
zaprojektowanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej według poniższych zaleceń zgodnie z 
zasadami określonymi w Podręczniku Beneficjenta Regionalnego Programu operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „„Wdrożenie elektronicznej 
dokumentacji pacjenta, e-Rejestracja, ucyfrowienie RTG” w Miejskim Zespole przychodni 
Rejonowych w Zgierzu, wykonanie 4 (słownie: czterech) sztuk tablic o jednakowych wymiarach 
i jednakowej treści zgodnej z zaleceniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 
konkursu ofert (znak sprawy: ZP/382/3/2018) wraz z konstrukcją oraz mocowaniem 
przeznaczonym do umieszczenia tablic na budynkach czterech Przychodni, dostawa 
zmontowanych tablic, konstrukcji i uchwytów mocujących do miejsc realizacji inwestycji, 
montaż tablic we wskazanych przez Zamawiającego miejscach - zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 
….............................. 2018r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania tablic informacyjnych/pamiątkowych 
według swojej najlepszej wiedzy fachowej oraz zgodnie ze wzorem i wskazówkami 
Zamawiającego 

 
§ 2 



 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Przedmiot umowy zostanie zrealizowane do dnia …...................................... 2018r.  
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: …............................ 
zł brutto (słownie …... ............................................................ .........), w tym VAT: 
…...................... zł (słownie: ….....................................................................). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za datę dokonania płatności Strony ustalają dzień złożenia przez Zamawiającego bankowego 
polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia 
faktury będzie dla Wykonawcy podpisanie przez Strony protokołu odbioru prawidłowo 
wykonanego przedmiotu umowy.  

 
§ 4 

ROZWIĄZANIE UMOWU I KARY UMOWNE 
1. W razie nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy. W takim przypadku 
rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
do wykonania obowiązku, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 7-dniowego terminu na 
wykonanie obowiązku. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy następujące kary umowne: 
1) 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy,  
2) 30 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z § 4 ust. 1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku nie pokrycia poniesionej szkody z uzyskanych kar umownych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń z wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 za ewentualne kary umowne naliczone Wykonawcy. 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. W przypadku sporów sądowych będą one rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
4.  Zamawiający jest administratorem danych osobowych Wykonawcy Informacje  

o prawach związanych z przetwarzaniem danych są zawarte w załączniku nr 1  do umowy.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej strony. 

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1) Opis przedmiotu umowy 



 

 

2) Wizualizacja tablicy 

3) Klauzula informacyjna o danych osobowych 

 

 

Wykonawca:                                                                                            Zamawiający: 



 

 

Załącznik nr 1 do umowy 
Nr.................. ….../ 2018 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie tablicy informacyjnej/pamiatkowej według 

poniższych zaleceń zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dla 
projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-Rejestracja, 
ucyfrowienie RTG” w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, wykonanie 4 
sztuk tablic o jednakowych wymiarach i jednakowej treści zgodnej z zaleceniami okrślonymi w 
pkt 2-3 wraz z konstrukcją oraz mocowaniem przeznaczonym do umieszczenia tablic na 
budynkach czterech Przychodni, dostawa zmontowanych tablic, konstrukcji i uchwytów 
mocujących do miejsc realizacji inwestycji, montaż tablic we wskazanych przez 
Zamawiającego miejscach.  

2. Tablice informacyjne muszą posiadać co najmniej nastepujące wymiary: 
wysokość – 80 cm, szerokość – 120 cm, grubość – 5 cm (rozmiar czcionek odpowiedni tak,  aby 

zamieszczone napisy były czytelne, nadruk kolorowy). 
3. Tablica powinna zawierać następujące informacje: 

a) cel projektu: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w sektorze ochrony 
zdrowia, w tym informacji sektora publicznego, przez pacjentów Miejskiego Zespołu 
 Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 

b) tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-Rejestracja, 
ucyfrowienie RTG, 

c) nazwę beneficjenta: Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
d) zestaw logo: znak FE z napisem Fundusze Europejskie, barwy RP z napisem 

Rzeczpospolita Polska, oficjalne logo promocyjne województwa łódzkiego, znak UE z 
 napisem Unia Europejska, 

e) adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl  
4. Miejsca montażu tablic: 

a) Przychodnia Rejonowa Nr 1 – Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2, 
b) Przychodnia Rejonowa Nr 2 – Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40, 
c) Przychodnia Rejonowa Nr 3 – Zgierz, ul. Łęczycka 24 A, 
d) Przychodnia Rejonowa Nr 4 – Zgierz, ul. Staffa 10. 

5. Wysokość wynagrodzenia zaproponowana w ofercie będzie miała charakter ryczałtowy.  
6. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym projektu, na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów wykonanych przez 

Wykonawcę oraz akceptacji wersji ostatecznej projektu tablicy przed przystąpieniem do jej 
wykonania. 

8. Przykładowy wzór tablicy stanowi załącznik nr 2 do umowy 



 

 

Załącznik nr 2 do umowy 
Nr.................... ….../ 2018 

WIZUALIZACJA TABLICY 



 

 

Załącznik nr 3 do umowy 
Nr ….................….../ 2018 

ZP/382/3/2018 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 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), informuję, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w 
Zgierzu, ul. Łęczycka 24 A, 95-100 Zgierz, tel. (42) 717-41-29, adres e-mail: 
sekretariat@przychodnie.zgierz.pl 

2. Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejski Zespół Przychodni 
Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 A, 95-100 Zgierz  tel. 42 7171-41-29 adres e-mail: 
sekretariat@przychodnie.zgierz.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, przepisów regulujących 
zasady rachunkowości. 

4. Podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

Ponadto po zawarciu umowy są przetwarzane też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. 
dane z faktur), gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze;  

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy, w tym obowiązków z 
tytułu gwarancji, rękojmi i serwisu (jeżeli dotyczy) oraz przez okres po jej zakończeniu 
wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz zasad przedawnienia roszczeń 
cywilnoprawnych. 

6. Prawa: 

1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 
RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie 
danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

2) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak 



 

 

przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 pkt b i c, a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych 
danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e 
RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie 
danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.  

3) Ponadto, w szczególnych przypadkach prawa, powyższe mogą być ograniczone, ze względu 
np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach 
rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto w 
Rozporządzeniu 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji 
umowy.  

9. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe są udostępniane: 

1) upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy; 

2) podmiotom świadczącym usługi IT; 

3) podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instytucji – audytorzy podatkowi, biegli 
rewidenci badający sprawozdanie finansowe,  

4) podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;  

5) organom publicznym – na ich żądanie. 

10. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 

 Wykonawca        Zamawiający 


