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Dotyczy Pakietu nr 1,5,6,9,10 – przeglądy okresowe. 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

U M O W A  Nr  ……………  

zawarta w dniu ............................ 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, 
adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-
80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa, należycie 
umocowany: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
............................................................................................................,   
wpisaną/wpisanym do: 
- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP 
…...., Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… PLN* 
…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres 
prowadzenia działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon .............*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu, którego działa należycie umocowany: 
......................................................................................................................................... 

 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 
 
Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
okresowych przeglądów, w tym konserwacji, urządzeń medycznych, numer PN-63/19/DW , 
określonym w art. 10  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów technicznych, w tym konserwacji urządzenia ………..… (nazwa, rodzaj 
urządzenia medycznego) określonego w pakiecie nr ….. zwanego dalej „sprzętem”, 
określonego w Załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

2.  Dokładne terminy wykonania okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu uzgodnione 
zostaną przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu u Zamawiającego, a Harmonogram 
przeglądów Wykonawca dostarczy do Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej 
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji z przyczyn 
technicznych, może zmniejszyć zakres przedmiotowy umowy i wysokość łącznego 
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wynagrodzenia określonego w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiana 
powyższa wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku  Pakietu nr 9 umowa zostaje zawarta z zastosowaniem prawa opcji zgodnie 
z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 
z 2018r. poz. 1986 ze zm.), którego zakres i wartość zostały uwzględnione w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia. Prawem opcji jest objęte zamówienie 
opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu 
zamówienia, jako „zamówienie opcjonalne”. W przypadku potrzeby skorzystania przez 
Zamawiającego z w/w prawa opcji Strony zgodnie postanawiają, że nastąpi w formie 
pisemnej informacji skierowanej do Wykonawcy potwierdzonej zawarciem Aneksu. 

§2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, które stanowią przedmiot umowy 

zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, z należytą starannością, przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Szczegółowy wykaz i zakres czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w 
czasie przeglądu i konserwacji określa Załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub 
nieprzydatności sprzętu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w miejscu prowadzenia działalności 
Zamawiającego lub w razie zaistnienia takiej konieczności, w zakładzie Wykonawcy.  

5. W razie konieczności wykonania przeglądu sprzętu poza miejscem prowadzenia 
działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty 
związane z transportem sprzętu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług swoim sprzętem, narzędziami i 
materiałami. 

7. Wykonawca wykona usługi w terminach określonych w Harmonogramie przeglądów, o 
którym mowa w § 1 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania 
Harmonogramu przeglądów w okresie obowiązywania umowy, w szczególności w 
przypadku, gdy termin wykonania przeglądu w związku z naprawą sprzętu przypadać 
będzie w innym terminie niż określony w Harmonogramie przeglądów. W przypadku, gdy 
termin wykonania przeglądu przypadać będzie po okresie obowiązywania umowy, 
Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu zmniejszenia zakresu 
przedmiotowego umowy. 

8. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie raport serwisowy, w którym Wykonawca poda 
nazwę, numer seryjny sprzętu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej 
Zamawiającego, w której sprzęt jest używany, zakres i datę wykonanej usługi, podpisany 
przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu Zamawiającego. 

9. Po wykonaniu usługi Wykonawca potwierdzi w paszporcie technicznym sprzętu fakt 
dokonania przeglądu i konserwacji oraz określi datę kolejnego przeglądu i konserwacji. 

10. W przypadku braku paszportu technicznego sprzętu, Wykonawca założy taki paszport. 
Wynagrodzenie za założenie paszportu technicznego uwzględnione jest w 
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. W przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu przez Zamawiającego  
w terminie określonym w Harmonogramie przeglądów, o którym mowa w § 1 ust. 2 
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niniejszej umowy, Zamawiający, co najmniej na dwa dni przed terminem poinformuje o 
tym Wykonawcę, a następnie Strony określą nowy termin wykonania usługi. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, …. (minimum 1) osoby wykonującej obowiązki 
związane z koordynacją usług będących przedmiotem umowy lub jednej osoby 
bezpośrednio wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Najpóźniej 
w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o 
spełnieniu ww. obowiązku.  

13. W celu weryfikacji realizacji powyższego zobowiązania Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do złożenia oświadczenia o spełnieniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 
12. Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia oświadczenia w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 

14. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy, co do stanu zatrudnienia przy 
realizacji umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przywrócenia 
stanu zgodnego ze zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

15. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy 
Działu Gospodarki Aparaturowej tel.: ................................., e-mail ……………….….., 
natomiast ze strony Wykonawcy -....................................,tel.: .........................................,e-
mail ………………………………………………………….. 

 
 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Jednostkowe wynagrodzenie netto i brutto za wykonanie usług, które stanowią przedmiot 

niniejszej umowy określa Załącznik nr 1 do umowy.  
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu usługi w wysokości uwzględniającej stawki 

wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w Załączniku nr 1 do umowy. 
3. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 

brutto w wysokości ................................. zł  ( słownie; ……… ), w przypadku Pakietu nr 9 z 
podziałem na zamówienie podstawowe (gwarantowane) ………………………. zł oraz 
zamówienie opcjonalne (prawo opcji) ……………………… zł, z zastrzeżeniem ust. 4 § 1. 

4. W przypadku zastosowania „prawa opcji” określonego w §1 ust. 4 wynagrodzenie 
jednostkowe należne Wykonawcy określa Załącznik nr 1. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania usług, a w 
szczególności: 

-   koszt wykonania przeglądu i  konserwacji  sprzętu, 
-   koszt sprzętu, narzędzi, w tym narzędzi pomiarowych i materiałów, niezbędnych do 

wykonania usług, 
-      koszt założenia paszportu technicznego, 
-      koszt wydania orzeczenia technicznego, 
-     koszt sporządzenia raportu serwisowego,  
-      koszt dojazdu serwisu lub transportu sprzętu 
6. Zmiana wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 1  do niniejszej umowy może nastąpić 

w przypadku:  
1) zmiany stawek podatku VAT, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach 
kapitałowych 
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku 
VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
Pracowniczych Planów Kapitałowych, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na 
przepisy, z których wynikają zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto wymaga 
podpisania aneksu do niniejszej umowy, który wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 

8.  Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
określony w fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usługi, w terminie 60 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, tj. prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z oryginałem raportu serwisowego, podpisanym przez użytkownika sprzętu u 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie( 02-781)  
przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie  
( 02-034) przy ul. Wawelskiej 15B. Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy. 

10. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: 
www.efaktura.gov.pl) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W takim przypadku 
Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych 
identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Centrum Onkologii - Instytut 
im. Marii Skłodowskiej – Curie. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF 
Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: efaktury@coi.pl . 

11. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 4 Kary umowne 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usługi w terminie określonym w 

Harmonogramie Przeglądów, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy, z 
zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 % wartości jednostkowego wynagrodzenia brutto za wykonanie 
usługi, określonego w Załączniku nr 1 do umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
odrębnie dla każdego sprzętu. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust 3. 

http://www.efaktura.gov.pl/
mailto:efaktury@coi.pl
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3. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 12 lub ust. 13, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust 3. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie 
obciążeniowej. 

5.  W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem 
lub niewykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 5 Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania 
wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 3 ust. 3, zależnie od tego, co nastąpi 
wcześniej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, co najmniej 
jednokrotnego niewykonania usług w terminie określonym w Harmonogramie 
przeglądów, którym mowa w § 1 ust. 2 lub w przypadku rażącego naruszania innych 
obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do prawidłowego 
wykonania umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przed terminem określonym w ust. 1 Wykonawcy 
przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane do czasu odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego.  

§ 6 Cesja i poufność 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na 
podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani 
żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i 
obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania 
wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania, 

nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o 
transakcjach stron, jak również: 

a) informacji dotyczących podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji 
niniejszej umowy, 

b) informacji zastrzeżonych, jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej 
umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania- o ile informacje 
nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w 
zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów 
prawa - członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom 
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organów nadzoru, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią 
zobowiązań wynikających z innej ustawy 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez 
drugą stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie 
wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej strony. 

7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich 
obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji 
przetwarzania danych w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej 
wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale, których wykonuje obowiązki 
umowne z postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych informacji, oraz 
zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania 
niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

10. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

 
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

 
Klauzula wersja I/* Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem 
gospodarczym, który będzie wykonywał umowę posługując się innymi osobami 
 
Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 
 
Klauzula wersja II/* 
Stosowany w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, wykonującą umowę osobiście 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa; 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii 

Skłodowskiej - Curie, adres email: iod@coi.pl; 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej 

„ustawa Pzp” oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty świadczące usługi w zakresie wsparcia informatycznego (na podstawie 

zawartych umów powierzenia); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c 
RODO. 
 

§ 8 Siła wyższa 
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania 
zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz 
odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy.  
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3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym 
poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się  
z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą 
rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, 
jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony umowy. 

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy  
         ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy po jednym dla każdej ze stron. 
6. Załączniki stanowią integralną część umowy; 

Załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 – Wykaz urządzeń, formularz cenowy – pakiet nr ….  
2. Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr …. 
3. Załącznik nr 3 - Porozumienie o współpracy pracodawców 

  
  
       

            Wykonawca                                  Zamawiający 
 


