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IX. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DLA CZĘŚCI 1 PN. DOSTAWA SPRZĘTU I 

OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO 

§1 Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego nieużywanego i wolnego od wad fizycznych 

i prawnych: 

1) Notebook – 3 szt. …………(nazwa, model)………………………. 

2) Zestaw komputerowy PC All-in-One 60 szt. . …………(nazwa, model)………………………. 

3) Server – 1 szt. . …………(nazwa, model)………………………. 

4) Drukarki do recept 56 szt. . …………(nazwa, model)………………………. 

5) Kserokopiarki 5 szt. ……………………………… nazwa, model)……………………….……………. 

zwanych dalej produktami 

6) Oprogramowanie antywirusowe 71 licencji . …………(nazwa, wersja)………………………. 

7) Oprogramowanie antywirusowe do serwera 2 licencje 

8) Oprogramowanie biurowe 3 licencje …………(nazwa, wersja)……………………… 

zwanych dalej oprogramowaniem. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Na mocy niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 4 ust. 1 Wykonawca 

udziela Zamawiającemu: 

1) pięcioletniej niewyłącznej nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na oprogramowanie wskazane 

w ust. 1 pkt 5); 

2) bezterminowej niewyłącznej nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na oprogramowanie wskazane 

w ust. 1 pkt 6). 

4. Warunki licencji o których mowa w ust. 3 zostały szczegółowo opisane przez producenta 

oprogramowania. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i dostawy oprogramowania; 

2) dostarczony sprzęt i oprogramowanie jest wolne od wad fizycznych i prawnych. 

6. W okresie obowiązywania licencji oprogramowanie będzie bezpłatnie aktualizowane do najnowszej 

wersji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącymi 

załącznik nr 2 do umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

prawidłowej realizacji niniejszej umowy;  

2) żadne okoliczności faktyczne oraz prawne nie stoją na przeszkodzie zawarciu umowy oraz jej 

prawidłowej realizacji.  

9. Wykonawca zobowiązany jest realizować niniejszą umowę we własnym zakresie.  

10. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (w tym cesja 

wierzytelności) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.  

12. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca 

powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w 

trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.  

§2 Warunki realizacji umowy 

1. Produkty objęte zamówieniem zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie …………………………...  

2. Dostawa Produktów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, transportem własnym Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapakować Produkty w sposób odpowiednio zabezpieczający je przed 

wszelkimi uszkodzeniami i czynnikami szkodliwymi, w tym zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą. 

Z czynności odbioru będzie sporządzany protokół odbioru danego zamówienia.  

3. Miejscem wydania Produktów jest miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego zlokalizowany w siedzibie 

Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozładowania 

dostarczonych Produktów, we własnym zakresie, na swój koszt i wyłączne ryzyko. Z chwilą odbioru 

Produktów przechodzą na Zamawiającego wszelkie korzyści i ciężary związane z wydanymi Produktami 

oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.  

4. Miejscem wydania sprzętu wskazanego w §1 ust. 1 pkt 5) jest: 

1) Przychodnia nr …………………………… adres …………………………………….. 

2) Przychodnia nr …………………………… adres …………………………………….. 

3) Przychodnia nr …………………………… adres …………………………………….. 

4) Przychodnia nr …………………………… adres …………………………………….. 

5) Przychodnia nr …………………………… adres …………………………………….. 

5. Do zamówionych Produktów zostanie załączony list przewozowy oraz - w zakresie niezbędnym do 

sprzedaży i dystrybucji Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - wszelkie dokumenty 

wymagane przepisami prawa.   

6. Wszelkie braki ilościowe i wady jakościowe dostarczanych Produktów, Zamawiający zobowiązuje się 

zgłosić Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 

5 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, informując Zamawiającego w formie 

pisemnej o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji.   

8. W przypadku stwierdzenia braków lub wad jakościowych, Wykonawca - uznając reklamację 

Zamawiającego za zasadną, zobowiązany jest na swój koszt – w terminie określonym w ust. 5 powyżej - 

dostarczyć brakującą ilość Produktów lub wymienić wadliwe Produkty na wolne od wad, chyba że Strony 

postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie ust. 2 – 7 zdanie 1 

powyżej stosuje się odpowiednio.  

9. Wykonawca  ponosi  pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 

wadami/niezgodnościami Produktów, w przypadku ich prawidłowego stosowania.   

§3 Warunki gwarancji 

1. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanych 

nie wcześniej niż na 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy, produktów i gwarantuje, że produkty 

są wolne od wad i nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  
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3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na 

dostarczone Produkty na okres 60 miesięcy. 

4. W przypadku, gdy naprawa produktu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, okres gwarancji będzie 

wydłużony o czas trwania naprawy.  

5. W razie, gdy naprawa produktu potrwa dłużej niż 2 tygodnie, lub gdy produkt będzie naprawiany 3 razy, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana (bez dodatkowego wynagrodzenia) produktu na nowy, 

taki sam lub o lepszych parametrach. 

6. Warunki gwarancji: 

1) naprawy gwarancyjne będą realizowane w miejscu instalacji produktu; 

2) w przypadku, gdy konieczna będzie naprawa produktu poza siedzibą Zamawiającego wszystkie 

trwałe nośniki pamięci zostaną wymontowane ze sprzętu i pozostawione w siedzibie 

Zamawiającego; 

3) w przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników 

pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną w siedzibie Zamawiającego do jego 

wyłącznej dyspozycji; 

4) czas reakcji serwisu- do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia; 

5) możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta; 

6) maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia Wykonawca, dokona skutecznej 

naprawy produktu; 

7) możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer 

produktu; 

8) możliwość pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia 

gwarancji; 

9) możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

7. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer telefonu: 

…………………………………… lub adres ………………………………………, w formie ustnej (telefonicznie) bądź za 

pomocą poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 

365 dni w roku.  

8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.  

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji podmiotowi trzeciemu 

pod warunkiem, że ów podmiot w sposób profesjonalny zajmuje się naprawą sprzętu komputerowego, 

posiada min. ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

produktu. 

10. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 

1) instalowania i wymiany w zakupionym produkcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami 

sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, 

2) dysponowania zakupionym sprzętem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu 

gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela. 

§4 Warunki płatności 

1. Wartość netto umowy zostaje określona na kwotę: ………………………… zł (słownie: ……………………………… ) 

plus należny podatek VAT w wysokości ………………………………… zł (słownie: ………………………………………….). 

Wartość brutto umowy wynosi: ……………………………………… zł (słownie: …………………………………) i zawiera 

wszystkie składniki cenotwórcze, przy czym urządzenia o wartości netto ……………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………… złote ) zostanie przez Wykonawcę obciążony 23% 
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podatkiem  VAT, co da kwotę  brutto  ………………………….. zł  (słownie: ……………………………………..); 

natomiast urządzenia (komputery przenośne) o wartości netto ………………………… zł (słownie: 

………………………………………………) Zamawiający rozliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 1 

2. Zapłata ceny za Produkty dostarczane Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy, nastąpi na 

podstawie faktur VAT wystawianej przez Wykonawcę.   

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany bez uwag przez przedstawicieli 

obu stron, protokół odbioru.  

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w §1, obejmuje wszystkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.  

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§5 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:  

1) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 20% 

wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §4 ust. 1.  

2) niedotrzymanie terminów wykonania umowy wskazanych w §2 ust. 1 lub opóźnienie w wykonaniu 

naprawy, o której mowa w §3 ust. 4– w wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia opisanego 

w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

§6 Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego 

wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy , gdy Wykonawca narusza warunki dostawy 

przedmiotu zamówienia, w szczególności warunki dotyczące terminu dostawy oraz warunki dotyczące 

jakości dostarczonych produktów.  

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy 

i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. 

Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął 

dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego do wykonania czynności objętych umową. 

§7 Zmiany umowy 

                                                           
1 §4 ust. 1 zdanie drugie będzie miał zastosowanie w przypadku gdy w wyniku udzielenie zamówienia publicznego 
zajdą przesłanki do zastosowania odwrotnego obciążenia VAT. 
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1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:  

1) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego 

parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie 

nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być 

dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy 

przedmiotu zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym.  

2) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie 

przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia 

objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, 

niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na 

pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z 

umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym.  

3) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jednak nie dłużej niż 

o kolejne 15 dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia,   

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 następuje na uzasadniony (udokumentowany) wniosek 

Wykonawcy złożony przed upływem pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy.   

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej (aneks) pod 

rygorem nieważności.  

§8 Postanowienia końcowe 

1. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze stron może zwrócić się do sądu 

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

2. Osoby uprawnione do realizacji umowy w imieniu: 

1) Zamawiającego ………………………………………………….. tel,  ………………. Mail …………. 

2) Wykonawcy ……………………………………………………….. tel,  ………………. Mail …………. 

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 pkt 1)-2) nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 

poinformowania drugiej Strony. 

4. W niniejszej umowie dni robocze należy rozumieć jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy:   

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;  

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia 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  wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 

7. Załączniki stanowiące integralną cześć umowy: 

1) Opis przedmiotu umowy; 

2) Kopia oferty wykonawcy; 

3) Klauzula informacyjna o danych osobowych 
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i Zamawiającego.  
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

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 95-100 Zgierz, 

ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, adres e-mail: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl. 

2. Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pani Beata Klink Miejski Zespół Przychodni 

Rejonowych 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, 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 
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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. 
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X. ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DLA CZĘŚCI 2 PN. UCYFROWIENIE RTG 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i uruchomienie sprzętu do ucyfrowienie Pracowni RTG 

w zakresie: 

1) Dostawy aparatu RTG ………………………………………. Szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do umowy. 
2) Montażu aparatu RTG 
3) Udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie 
4) Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem, 
5) Instalacja i uruchomienie w/w sprzętu w miejscu dostawy 
6) Dostarczenie co najmniej trzech egzemplarzy instrukcji w języku polskim 
7) Gwarancja udzielonej zgodnie z §5 umowy, 
8) Szkolenie personelu w zakresie obsługi, 
9) Szkolenie wraz z wizytą powdrożeniową w terminie 1 miesiąca od realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do pełnej 
realizacji przedmiotu umowy, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada 
techniczne możliwości wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego w miejsce jego użytkowania tj do 
Pracowni RTG. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców 
(właściwe podkreślić). W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników tak, jak 
gdyby były to działania , uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy sprzęt: 
1) jest fabrycznie nowy,  
2) nieużywany,  
3) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku,  
4) nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji,  
5) jest niedemonstracyjny, 
6) jest kompletny i wolny od wad fizycznych i prawnych oraz  
7) jest zdatny do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności zakup dodatkowych elementów 

lub akcesoriów,  
8) jest dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie UE zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  
9) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz załącznikami  
10)  jest w stanie do bezpiecznego użytkowania. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu i 
używania na terenie Polski oraz spełnia wymogi ustawy a dnia 20 maja 2010r, o wyrobach medycznych, 
przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy posiada stosowne świadectwa, deklaracje, 
certyfikaty i atesty wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, których kopie stanowią załącznik nr 2 
do umowy. 
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7. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy dojdzie do uszkodzenia przez Wykonawcę aparatu będącego 
przedmiotem ucyfrowienia oraz istniejącego wyposażenia będzie on obciążony kosztami ich napraw lub 
wykona je we własnym zakresie na swój koszt. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca prac w stanie czystości, usunięcia na własny koszt 
wszelkich opakowań, kartonów folii i innych odpadów powstałych w związku z wykonanie przedmiotu 
umowy. 

9. Wykonawca powierzy do wykonania cześć przedmiotu umowy podwykonawcom zakresie :     
………………………………………………., podwykonawcy :  …………………… 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do …………. dni licząc od daty 
podpisania umowy.  

2. Przed przystąpieniem do montażu sprzętu Wykonawca uprawniony jest do dokonania w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego wizji lokalnej miejsca instalacji i zapoznania się z warunkami technicznymi  
związanymi z dostawą danego sprzętu oraz jego montażem w miejscu instalacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić  Zamawiającego o gotowości do dostawy i instalacji z 
wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3 dni w dni robocze przed dostawą oraz wskazać konkretne dni w jakich 
będą się odbywać prace montażowe. 

4. Dokumentem potwierdzającym realizacje przedmiotu Umowy jest podpisany, bez uwag i zastrzeżeń, 
przez Strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu Zdawczo-Odbiorczego dokumenty 
gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta sprzętu. 

6. Do nadzoru nad realizacją umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego uprawniony jest: 
1) z ramienia Zamawiającego ………………………… Tel;……. ……           e-mail…………………… 
2) z ramienia Wykonawcy ……………………………… Tel;……. ……           e-mail…………………… 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 6 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego poinformowania 
drugiej Strony. 

8. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy imienną listę osób, które będą obsługiwać sprzęt 
i oprogramowanie, w celu przeszkolenia i umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie szkoleń nie później niż 
w dniu podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, w razie zmiany składu personelu obsługującego sprzęt, 
organizować dodatkowe bezpłatne szkolenia dla osób mających obsługiwać sprzęt. 

§ 4 

Wartość umowy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w wysokości  ……. zł netto, 
(słownie:…………………………..) plus  podatek VAT w kwocie ……………………..…….. zł 
(słownie:…………………………..), co stanowi kwotę brutto  ……………. zł ( słownie:…………………………..) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca 
poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy 
potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, w terminie …………. dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

5. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 5 

Gwarancja i serwis 

1. Gwarancja i serwis wynosi  __ miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 
2. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i serwisu obejmuje sprawne, niezakłócone działanie 

sprzętu i jego wszystkich elementów. 
4. Użytkowanie sprzętu w warunkach i w sposób niezgodny z instrukcją  obsługi powoduje utratę praw do 

naprawy gwarancyjnej, w takim zakresie, w jakim sprzęt lub jego element był użytkowany niezgodnie z 
instrukcją. 

5. Dostęp serwisowy do sprzętu, w tym do jego oprogramowania, ma wyłącznie serwis wskazany przez 
Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń do gwarancji. 

6. W okresie i w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca lub serwis wskazany przez Wykonawcę 
przeprowadza wszystkie procedury serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta. 

7. Siedziba serwisu Wykonawcy mieści się w  …………………………….przy ul………….., tel. ………………. , 
fax,…………….., e-mail: …………………………… 

8. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane będą w formie telefonicznej, pisemnej, faxem lub na adres poczty 
elektronicznej, w dni robocze w godz. 8,00 – 15,00. Wpływ zgłoszenia po godzinie 17,00 oznacza jego 
wpływ w następnym dniu roboczym o godz. 8,00., ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielania 
Zamawiającemu konsultacji w języku polskim związanych z obsługą i diagnostyką, gdy w toku pracy 
z dostarczonymi urządzeniami pojawią się problemy z ich obsługą. Wykonawca zobowiązany jest do 
udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. 

9. Potwierdzeniem wpływu zgłoszenia jest zwrotna informacja skierowana niezwłocznie do Zamawiającego 
przez Wykonawcę w tej samej formie, jak zgłoszenie. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi 
zgłoszenia  w ciągu 2 godzin od daty wysłania, przyjmuje się, ze zgłoszenie  zostało skutecznie dokonane 
po upływie 2-ch godzin od momentu jego wysłania. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego 
uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max 24 godziny ( w dni robocze od 
poniedziałku do piątku ). Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające 
prowadzenie badań pacjentów lub znacznie je utrudniające, w ten sposób, że otrzymane wyniki nie mają 
wartości diagnostycznej, w pracowni Zamawiającego. 

11. Czas usunięcia zgłoszonych usterek ( błąd niekrytyczny ) nieblokujących podstawowej funkcjonalności 
systemu – maksymalnie 5 dni roboczych. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki niepowodujące 
całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznej eksploatującej zainstalowany 
system. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii i do dokonania naprawy w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin licząc od wpływu zgłoszenia w sposób wskazany w Umowie, za 
wyjątkiem przypadku określonego w ust 13. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w terminie 
do 24 godzin od wpływu zgłoszenia, z wyjątkiem konieczności sprowadzenia od producenta części 
zamiennych. W takim przypadku termin ten wydłuży się o czas dostawy nowych lub naprawy u 
producenta uszkodzonych podzespołów, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych licząc od zgłoszenia. 
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy. W przypadku 
niedotrzymania ww. terminów naprawy Zamawiający może  żądać od Wykonawcy kary w wysokości 
równej ……………… % wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii. 

14. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje szkody, którą Zamawiający poniósł na skutek 
wyłączenia z użytkowania sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania 
uzupełniającego, obejmującego wszystkie koszty Zamawiającego wynikające z wyłączenia z użytkowania 
sprzętu, jak również utraconych korzyści. 
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Niesprawność sprzętu objętego gwarancją lub jakiejś jego części przedłuża gwarancję o czas przestoju 

sprzętu liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na usuniecie awarii do ponownego 

uruchomienia sprzętu. 

15. Wykonawca w okresie gwarancyjnym, w ramach gwarancji dokona dwóch przeglądów gwarancyjnych i 
serwisowych rocznie wszystkich elementów systemu ( sprzęt oraz oprogramowanie ) chyba ,że 
obowiązujące przepisy lub zalecanie producenta przewidują większa liczbę przeglądów w ciągu roku. 
Szczegółowe terminy przeglądów zostaną uzgodnione drodze porozumienia. 

16. Wykonawca gwarantuje dokumentowanie wykonanych czynności serwisowych,  w szczególności pod 
postacią wpisów do paszportu technicznego sprzętu oraz, że będzie przekazywał Zamawiającemu inną 
dokumentację serwisową. 

17. Jeżeli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie 
Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do 
siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt z wyjątkiem nośników danych systemu. 

18. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej trzech napraw tego samego zespołu ( części 
)Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego zespołu ( części ) w danym sprzęcie/wyposażeniu 
na fabrycznie nowy , w terminie 3 dni od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności naprawy 
tego samego zespołu ( części ). W przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych urządzenia nie ma 
możliwości wymiany wadliwego elementu (części) Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. 

19. Wymieniony w pkt 18 zespół lub ( część) urządzenia dostarczony Zamawiającemu musi odpowiadać 
warunkom i parametrom opisanym w SIWZ. 

20. Wszelkie koszty ( w tym koszt dostawy urządzenia do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę 
) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

21. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji Zamawiający może żądać rozstrzygnięcia sporu przez 
niezależnych ekspertów, przy czym w razie nie dojścia przez strony do porozumienia,  co do wyboru 
ekspertów, w terminie 7 dni od daty wystąpienia sporu Zamawiający ma prawo sam powołać ekspertów 
i  taka ekspertyza jest wiążąca dla Wykonawcy. 

22. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem 
ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przypadku gdy reklamacja Zamawiającego okazałaby się 
nieuzasadniona, koszty związane  z jej uzyskaniem ponosi Zamawiający. 

23. Wykonawca gwarantuje minimum pięcioletni okres obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części 
zamiennych dla sprzętu i oprogramowania. 

24. Udzielenie gwarancji nie wyklucza możliwości realizacji uprawnień przez Zamawiającego z rękojmi za 
wady fizyczne urządzeń /wyrobów przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji, niezależnie od 
uprawnień wynikających  z gwarancji ( art. 579 KC ). 

§ 7 

Poufność danych 

1. Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
drugiej Strony, poznane w wyniku wzajemnej współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie 
tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i  podwykonawców. 

2. Na potrzeby umowy termin” informacje poufne” określa się: 
1) dane dotyczące infrastruktury technicznej Zamawiającego, 
2) dane osobowe w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz 

tzw. Rozporządzenia RODO, 
3) dane medyczne pacjentów Zamawiającego, 
4) wszelkie informacje oznaczone przez Strony jako poufne. 
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3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione osobom takim jak: członkowie kierownictwa,  pracownicy, 
podwykonawcy, przedstawiciele lub doradcy Stron w przypadku  uzasadnionej potrzeby zapoznania się 
z nami w celu realizacji niniejszej Umowy. 

4. Strona może ujawnić informację poufną, jeżeli obowiązek taki jest wymagany obowiązującymi przepisami 
prawa lub ujawnienie wymagane jest na żądanie organu do tego uprawnionego. 

5. Postanowienia niniejsze nie stosuje się do informacji poufnej podanej do wiadomości publicznej przez 
Stronę do tego uprawnioną. 

6. Strony zobowiązane są do usunięcia, po zakończeniu lub ustaniu umowy, wszelkich udostępnionych przez 
drugą stronę informacji i danych poufnych, w szczególności danych osobowych, medycznych i kopii 
udostępnionych baz danych 

§ 8 

Dostęp do zasobów IT 

Podczas procesu instalacji oraz obsługi technicznej przedmiotu Umowy, w sytuacjach wymagających 
jakiegokolwiek dostępu do infrastruktury  informatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) uzyskiwać wgląd w informacje poufne wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, 
2) ograniczyć udostępniania informacji poufnej w obrębie własnej organizacji jedynie do osób, które 

muszą tą wiadomość posiadać w celu realizacji umowy, 
3) wykorzystywać informacje poufne jedynie w celu podjęcia działań, dostarczenia usługi, 
4) podjąć niezbędne działania, włączać w to odpowiednie umowy ze swoimi pracownikami oraz 

odpowiednie ich przeszkolenie, w celu umożliwienia wywiązania się ze zobowiązań wynikających 
z Umowy, 

5) w przypadku świadczenia usługi dostępu zdalnego za pośrednictwem infrastruktury informatycznej 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia imiennej listy osób upoważnionych 
do tego działania, wraz z możliwością personalnej identyfikacji konkretnej osoby w momencie 
wykonywania prac. 

§ 9 

Kary umowne i inne  postanowienia 

1. W przypadku opóźnień w realizacji Umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w 
wysokości równej ……….. % wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
– w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku opóźnień w realizacji zapłaty za przedmiot umowy Wykonawca może obciążyć  
Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Naliczone kary umowne mogą zostać potracone przez Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Do umowy stosuje się wprost postanowienia zawarte w SIWZ,  o ile nie zostały uregulowane w umowie. 
8. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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§ 10 

Zmiany treści umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w 
szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:  
1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem 
wynagrodzenia, przy czym zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia jest dopuszczane 
uzasadnionym interesem Zamawiającego; 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;  
3) zmiany terminu realizacji umowy- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie 

nie leży w interesie Zamawiającego, 
4) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania umowy;  
5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności. 

3. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie 

dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy 

i Zamawiającego 

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) kopie świadectw, deklaracji, certyfikatów i atestów; 

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego; 

4) kopia oferty wykonawcy; 

5) klauzula informacyjna o danych osobowych. 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 do umowy 

kopie świadectw, deklaracji, certyfikatów i atestów 
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Załącznik nr 3 do umowy 

wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
  

 

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

Pieczęć Zamawiającego 

 

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU  

I ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

DOTYCZY UMOWY NR ……………………… z dnia …………………………….. 

 

CZĘŚĆ A – DOSTAWA 

 

W dniu dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem: 

 

Nazwa wyrobu  
Dostarczona 

ilość 

Wartość brutto 

[zł] 

 

 

 

  

 

………………………., dnia ……………….... 

 

……………………….……………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego i Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE  

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego 

montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem: 

 

Miejsce montażu Ilość zamontowanych 

urządzeń 

 

 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. 

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej 

ilości egzemplarzy. 

 

………………………., dnia ……………….... 

…………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego i Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU 

 

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego                       w 

części A. 

 

Nazwa wyrobu 

Ilość 

przeszkolonych 

osób 

Potwierdzenie 

dokonania szkolenia 

 

 

  

 

 

  

 

…………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego i Wykonawcy) 

 

 

 

 

CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy 

w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.  

 

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni. 

 

 

 

Wykonawca          Zamawiający 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do umowy 

kopia oferty wykonawcy; 
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Załącznik nr 5 do umowy 

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 95-100 Zgierz, 

ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, adres e-mail: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl. 

2. Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pani Beata Klink Miejski Zespół Przychodni 

Rejonowych 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, 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: 

4) 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.  

5) 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.  

6) 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 
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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: 

6) upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy; 

7) podmiotom świadczącym usługi IT; 

8) podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instytucji – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci 

badający sprawozdanie finansowe,  

9) podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;  

10) 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. 
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XI.  ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DLA CZĘŚCI 3 PN. DOSTAWA 

I WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie na rzecz Zamawiającego Systemu Informatycznego (zwanego 

dalej systemem) szczegółowo opisanego w załączniku nr 1  do niniejszej Umowy oraz udzielenie licencji 

zgodnie z §8 na dostarczony System. 

§2 

Termin wykonania umowy  

1. Wykonawca dostarczy licencje, dokona wdrożenia i przeszkolenia w zakresie obsługi wdrożonego 

przedmiotu zamówienia w terminie do ……………….. dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obowiązują przez okres, 60 miesięcy. Warunki 

zostały szczegółowo opisane §8.  

§3 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej oraz dysponuje 

niezbędnym zapleczem organizacyjnym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zgodne z umową 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje wiedzą i doświadczeniem przy realizacji rozwiązań podobnych do przedmiotu zamówienia; 

2) oprogramowanie będące przedmiotem umowy dostępne jest w legalnym kanale dystrybucji oraz 

działa zgodnie z założeniami producenta; 

3) posiada wszelkie niezbędne autorskie prawa majątkowe, licencje oraz sublicencje do realizacji 

przedmiotu umowy – bez żadnych ograniczeń na rzecz osób trzecich, a wykonanie przez niego 

przedmiotu zamówienia nie narusza praw osób trzecich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do:   

1) terminowej i zgodnej z zasadami sztuki zawodowej realizacji przedmiotu umowy;  

2) bieżącego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy, w tym także niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych 

przeszkodach i trudnościach, mających wpływ na jakość wykonywanych prac oraz dotrzymanie 

terminu ich wykonania;  

3) wykonania wszystkich prac objętych umową ze szczególną starannością i zgodnie z obowiązującymi 

normami, w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego;  

4) przestrzegania przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących  

u Zamawiającego;  

5) zapewnienia wykonywania prac specjalistycznych przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie spełniać będzie wymogi określone w Ustawie o 

ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;   
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§4 

Zobowiązania Zamawiającego  

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w takim zakresie w jakim 

Zamawiający będzie mógł ich udzielić; 

2) zapewnienia w terminach uzgodnionych przez Strony dostępu do serwerów, na których będzie 

przeprowadzane wdrożenie i uruchomienie dostarczonego oprogramowania; 

3) odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami umowy; 

4) terminowego uregulowania prawidłowo wystawionej faktury. 

§5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości …………. (słownie:………….) netto plus należny podatek VAT w kwocie …………… co łącznie daje 

wartość ……………………….. (słownie: ………….) brutto. Płatne w dwóch częściach: 

1) za dostawę licencji w kwocie ……………………………………… zł brutto; 

2) za wdrożenie systemu w kwocie ……………………………….. zł brutto. 

Zamawiający dopuszcza w przypadku dostawy licencji przedłożenie faktury od producenta 

oprogramowania, który to dokument stanowić będzie jednocześnie gwarancję i licencję na 

oprogramowanie. 

2. W kwocie określonej w ust. 1 powyżej mieszczą się wszelkie koszty, opłaty, związane  

z wykonaniem umowy w okresie jej obowiązywania w tym koszty opieki serwisowej sprawowanej zgodnie 

z §2 ust. 2 oraz  §8 

3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia awarii, 

wad, usterek. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. powyżej płatne będzie przez Zamawiającego w dwóch częściach 

zgodnie z ust. 1 po dokonaniu odbiorów odpowiednio licencji i wdrożenia zgodnie z § 6. 

5. Wszelkie płatności wynikające z umowy realizowane będą przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w terminie ………….. dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

6. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy 

protokół odbioru końcowego. 

7. Za datę zapłaty należności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

§6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy i 

przekazania go do odbioru. 

2. Odbiór licencji na oprogramowanie będzie przebiegać według następujących zasad:  

1) odbiór dokonany będzie w obecności przedstawicieli Stron; 

2) w dniu zgodnym z postanowieniami umowy przekazania Zamawiającemu licencji Zamawiający 

podpisze protokół przekazania licencji.  

3. Odbiór wdrożonego i uruchomionego oprogramowania będzie przebiegać według następujących zasad:  

1) odbiór dokonany będzie w obecności przedstawicieli Stron; 



 

54 

 

2) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia do odbioru potwierdzi gotowość do dokonania 

odbioru i przeprowadzi procedurę odbioru w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty przekazania 

potwierdzenia; 

3) odbiory będą wykonywane przy wykorzystaniu testów lub innych metod weryfikacji mających na celu 

stwierdzenie poprawności działania systemu. Uzgodnione przez Strony warunki odbioru nie wyłączają 

prawa Zamawiającego do weryfikacji należytego wykonania dowolną metodą, w tym także przy 

wykorzystaniu opinii zewnętrznego podmiotu; 

4) pracownicy Zamawiającego przeprowadzą testy zgodnie ze scenariuszami testowymi lub innymi 

metodami weryfikacji; 

5) jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy, Strony sporządzą 

protokół wad, a Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia; 

6) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym zgodnie z ust. 3 pkt 5) Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z §9. 

4. Czynności odbioru licencji i wdrożenia zostaną potwierdzone protokołem odbioru stanowiącym podstawę 

do dokonania płatności wynagrodzenia 

5. Przeprowadzony bez zastrzeżeń odbiór wdrożenia oprogramowania, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdzony zostanie protokołem odbioru wdrożonego oprogramowania.  

6. Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów systemu potwierdzone zostanie protokołem odbioru.  

7. Protokół odbioru wdrożonego oprogramowania oraz protokół odbioru licencji na  oprogramowanie będą 

podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego.  

§7 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania 

części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni licząc od terminu wskazanego 

w §2 ust. 1 i bez uzasadnionych przyczyn bądź bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje 

realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. 

2) Wykonawca narusza warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminu 

dostarczanych licencji, sublicencji terminu dokonania wdrożenia oraz przeszkolenia. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i 

wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. 

Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął 

dodatkowy termin wyznaczony przez Zamawiającego do wykonania czynności objętych umową.  

§8 

Gwarancja i opieka serwisowa  

1. Odpowiedzialność Wykonawcy w odniesieniu do Oprogramowania: 
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1) jest ograniczona do odpowiedzialności za funkcjonalność programu co do której Wykonawca 

wprowadził w błąd Zamawiającego i tylko w odniesieniu do tych  elementów oprogramowania, 

których dokumentacja dostępna na stronie producenta nie wskazuje bezpośrednio ich 

funkcjonalności, chyba, że Wykonawca zobowiązał się w sposób bezpośredni do dostosowania takiej 

funkcjonalności do potrzeb Zamawiającego; 

2) nie może być szersza od postanowień zawartych w dokumentach dostarczanych wraz z 

Oprogramowaniem przez jego producenta.  

2. Koszty związane z usunięciem wad powstałych na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności,  obciążają Zamawiającego. 

3. Wady etapów, wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, ujawnione w okresie 12 (dwunastu) 

miesięcy od dnia wykonania Umowy przez Wykonawcę („Okres gwarancji”) będą usunięte przez 

Wykonawcę w ramach bezpłatnych usług gwarancyjnych. Jeżeli wada powstała na skutek przyczynienia 

się Wykonawcy, o warunkach jej usunięcia Strony zadecydują przy uwzględnieniu okoliczności danego 

przypadku oraz stopnia przyczynienia się. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przystąpienia 

do usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że wada została zawiniona przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zatrzymać prace do czasu akceptacji przez Zamawiającego 

dodatkowych kosztów związanych z usunięciem wady. 

4. W przypadku ujawnienia się wady i powstania rozbieżności między Stronami odnośnie do tego, czy 

pozostaje ona w związku z zawinionym działaniem Wykonawcy, Strony wybiorą niezależnego eksperta, 

który wyda w tej sprawie opinię. Ekspert taki zostanie wybrany w drodze losowania spośród kandydatów 

posiadających odpowiednie przygotowanie i zgłoszonych przez każdą ze Stron, przy czym każdej 

przysługuje prawo zgłoszenia do dwóch kandydatów. Koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający.  

5. W przypadku, gdy ekspertyza stwierdzi zawinioną przez Wykonawcę wadliwość wykonania Umowy, 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu udokumentowane koszty sporządzenia ekspertyzy.  

6. W przypadku niewykonywania Umowy na skutek działania lub zaniechania Zamawiającego lub 

zawieszenia wykonywania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 

przez okres co najmniej 30 dni, okres gwarancji w odniesieniu do wszystkich prac wykonanych przez 

Wykonawcę rozpoczyna bieg z upływem ostatniego dnia 30-dniowego okresu. Wykonawca udziela 12 - 

miesięcznej gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie  oprogramowania. Okres 

gwarancji liczony będzie od daty  podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru systemu. Niniejsza umowa 

stanowi dokument gwarancyjny.  

7. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje objąć serwisem producenta (opieka serwisowa) 

upoważniającym do aktualizacji oprogramowania, w tym także  

i poprawek usuwających błędy.  

8. Zobowiązania gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę po zawiadomieniu go przez 

Zamawiającego o zaistniałej awarii, wadzie. W zawiadomieniu tym Zamawiający powinien opisać  

okoliczności jej wystąpienia.  

9. Zgłoszenia awarii, wad przyjmowane będą drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie. 

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 dnia roboczego potwierdzić drogą faksową lub elektroniczną 

otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia.  

10. Przyjmowanie zgłoszeń nastąpi na adres poczty elektronicznej: ….., numery telefonu: ….. i faksu …..  

11. Czas usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady tj. niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

któregokolwiek elementu składającego się na przedmiot umowy, wynosi nie dłużej niż 2 dni robocze od 

momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  
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12. Czas usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej awarii tj. błędu uniemożliwiającego prawidłową eksploatacje 

oprogramowania, który nie daje się naprawić wykorzystując alternatywne metody obejścia problemu, 

wynosi nie dłużej 1 dzień roboczy  od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy.  

14. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie objęte licencjami posiada standardową gwarancję 

producenta.   

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach: 

1) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości 

brutto wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1. 

2) niedotrzymanie terminów wykonania umowy wskazanych w §2 ust. 1 – w wysokości 0,1% wartości 

brutto wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3) niedotrzymanie terminów usunięcia wad w systemie o których mowa w §6 ust. 3 pkt 6) w wysokości 

0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

4) niedotrzymanie terminów usunięcia wad lub usterek w stosunku do terminów wskazanych w §8 ust. 

11 lub ust. 12 – w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

5) niedotrzymania któregokolwiek terminu innego niż wymienione w pkt 1)-4) w wysokości 0,1% 

wartości brutto wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach 

ogólnych zarówno z tytułu szkód wynikających z przypadków innych niż te dla których zastrzeżono kary, 

jak też z przypadków dla których zastrzeżono kary w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych 

kar. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Za niedotrzymanie terminu płatności, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

§10 

Licencje  

Wymagane przez Zamawiającego licencje zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

§11 

Dane poufne, ochrona informacji  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji technicznych, 

organizacyjnych i innych udostępnionych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do 

niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej umowy, a także do 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu 

mogłoby narazić interesy Zamawiającego w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy, 

niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z 

osób skierowanych do realizacji zamówienia, otrzymujących informacje, nie ujawni tych informacji ani ich 
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źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego, iż osoby skierowane do realizacji przedmiotu 

umowy podpiszą stosowne zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Powyższy zapis nie wyłącza ani nie 

ogranicza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy względem Zamawiającego za skutki działań i 

zaniechań jego własnych oraz jego pracowników w zakresie ochrony powyższych informacji. Fakt odmowy 

przez pracowników Wykonawcy podpisania zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji 

zawartych w zbiorach Zamawiającego lub dotyczących Zamawiającego lub jego kontrahentów, pomimo 

otrzymania stosownego ustnego lub pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, upoważnia 

Zamawiającego do odmowy dopuszczenia tych pracowników do wykonywania jakichkolwiek czynności w 

ramach świadczenia Wykonawcy i dostępu do tych informacji. W takim przypadku Strony przyjmują 

powstanie po stronie Wykonawcy opóźnienia, co do obowiązku danego świadczenia.  

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji poufnych pracownikom Wykonawcy w zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy. Przekazanie powyższych informacji jest możliwe po wyrażeniu przez 

Zamawiającego zgody pod warunkiem złożenia przez te osoby stosownych oświadczeń.  

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać 

jakąkolwiek informacji z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji umowy. W 

powyższych przypadkach wszelkie kopie lub reprodukcje będą własnością Zamawiającego.  

7. Wymogi zawarte w ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do wszelkich informacji przekazanych przez 

Zamawiającego, które:  

1) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości;  

2) zostały prawnie przekazane przez osobę trzecią;  

3) zostaną ujawnione za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

§12 

Osoby do kontaktów  

1. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy w imieniu:   

1) Wykonawcy ………………..,  

2) Zamawiającego ……………….. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy i uprawnionych po stronie Zamawiającego do 

zgłaszania awarii, wad nie jest zmianą umowy i nie wymaga formy aneksu, a jedynie pisemnego 

poinformowania strony. 

§13 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 

w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygać polubownie. 

W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby strony powodowej. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

4. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących strony umowy oraz osób 

wskazanych do kontaktów w toku realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 2 do umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 
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7. Załączniki stanowiące integralną części umowy: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy; 

2) Klauzula informacyjna o danych osobowych; 

3) Kopia oferty wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 do umowy 

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 95-100 Zgierz, 

ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, adres e-mail: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl. 

2. Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pani Beata Klink Miejski Zespół Przychodni 

Rejonowych 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24A, tel. :+48 42 716 41 61, 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: 

7) 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.  

8) 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.  

9) 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 
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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: 

11) upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy; 

12) podmiotom świadczącym usługi IT; 

13) podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instytucji – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci 

badający sprawozdanie finansowe,  

14) podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;  

15) 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. 
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Załącznik nr 3 o umowy nr 

kopia oferty wykonawcy; 

 


