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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

 

U M O W A  Nr  …………… /2019 

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 serwisowych 

(w tym konserwacji) aparatu RTG Mobile Art Evolution 503, numer PN –188/19/WD na podstawie 

art. 10 ust. 1, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1986 z póź. zm.). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie pełnej sprawności  

aparatu RTG Mobile Art Evolution 503, użytkowanego w Zakładzie Radiologii I, zwanego dalej 

„sprzętem”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego 
używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zaleceniami producenta. Wykaz 
wymaganych czynności określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

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

1) Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub 

nieprzydatności sprzętu do dalszego używania w formie pisemnego orzeczenia technicznego. 

2) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji z przyczyn technicznych, 
może się zmniejszyć zakres przedmiotowy umowy i wysokość łącznego wynagrodzenia 
określonego w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiana powyższa wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. 
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§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. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w miejscu prowadzenia działalności 

Zamawiającego lub w razie zaistnienia takiej konieczności, w zakładzie Wykonawcy.  

3. W razie konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z transportem sprzętu. 

4. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy należy: 

1) utrzymanie sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej przez cały okres 
obowiązywania umowy; 

2) przeprowadzenie przeglądów, regulacji i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz normami; 

3) dokonywanie napraw sprzętu przy użyciu narzędzi Wykonawcy, w ramach 

wynagrodzenia określonego w umowie; 

4) przestrzeganie terminowej realizacji przeglądów i konserwacji zgodnie 

z Harmonogramem przeglądów, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy; 

5) bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym sprzętu oraz warunkach 

prawidłowej obsługi; 

6) potwierdzenie wykonanych czynności u użytkownika sprzętu Raport z wykonanej usługi 

potwierdzony przez: Kierownika komórki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej, 

w której eksploatowane jest dane urządzenie oraz wystawienie świadectwa sprawności 

dopuszczającego sprzęt do eksploatacji, wraz z wpisem do paszportu technicznego aparatu; 

7) Czas przeglądów i konserwacji wynikających z harmonogramu nie będzie wliczany do 

czasu przestoju aparatury. 

8) Celem wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska dostęp do sprzętu w 

godzinach normalnej pracy Zamawiającego, tj. w godzinach od 08: 00 do 17:00. 

§ 3 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) jakość wykonywanej usługi oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, a także szkody 

wyrządzone przez jego pracowników i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz osób trzecich, a powstałe w 

związku z wykonywaną usługą. W razie zaistnienia wypadku z osobami postronnymi w 

obiektach i na terenie objętym niniejszą umową z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi, Zamawiający wezwie upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstania wypadku. W przypadku 

niezgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy, ustalenie okoliczności powstania wypadku 

przeprowadzi jednostronnie Zamawiający; 

2) szkody i zaniedbania powstałe z przyczyn przez niego zawinionych, a także za majątek 

własny i Zamawiającego znajdujący się w obiektach i na terenie objętym przedmiotem 

niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający wezwie upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstałej szkody. W 

przypadku niezgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy ustalenie okoliczności powstania 
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szkody przeprowadzi jednostronnie Zamawiający; 

3) właściwe zabezpieczenie realizowanych prac przed dostępem osób postronnych oraz za 

szkody materialne wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu usługi; 

4) działania osób przy pomocy których realizuje niniejszą umowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) przez cały okres 

trwania umowy, co najmniej jednej osoby (inżyniera serwisowego), która będzie wykonywać 

czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu ww. obowiązku. 

Zamawiający uprawniony jest do kontroli stanu zatrudnienia w/w osoby przez Wykonawcę 

oraz do żądania oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie 

powyższego obowiązku. 

3. 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. 

4. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, w szczególności 

w przypadku trzykrotnego stwierdzenia naruszenia zobowiązania o zatrudnieniu, 

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania 

informacji o nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca usunie po zakończeniu realizacji usługi z terenu Zamawiającego wszelkie 

urządzenia, zaplecze i odpady oraz pozostawi obiekty i teren uporządkowany, w stanie 

nadającym się do dalszego użytkowania. 

§ 4 
Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi na okres min. 3 

miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony raportu z wykonanej usługi.  

2. Wykonawca udzieli gwarancji na elementy, części i podzespoły zamontowane, zainstalowane 

lub wymienione w ramach niniejszej umowy zgodnie danymi w załączniku nr 2 do umowy. 

3. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość przedmiotu 

zamówienia i zobowiązany jest do usunięcia wad polegających na nieprawidłowości lub 

niezgodności z zawartą umową jakiegokolwiek świadczenia Wykonawcy zrealizowanego w 

ramach umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i wykonania napraw zgłoszonych przez 

Zamawiającego, na własny koszt w okresie udzielonej gwarancji jakości w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, 

jednak nie dłuższym niż 2 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o 

ujawnieniu wad w sposób określony w ust. 5. 

5. Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia powinny być przekazywane pod następujący numer 

telefonu: …………………………….. lub adres poczty elektronicznej: …………………………………….. 

6. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o 

czas usuwania wady przez Wykonawcę dla elementów naprawianych. 

7. Jeżeli z powodu wad, które ujawniają się w okresie gwarancji jakości, osoby trzecie wystąpią z 

roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody. 

§ 5 
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Zgłaszanie awarii 
1. O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem telefonu lub poczty 

elektronicznej. 

2. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o usterkach w wykonywanej usłudze 

nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonanej usługi. 

3. Do zgłoszenia Wykonawcy wadliwej pracy aparatu Zamawiający upoważnia Kierownika Działu 

Gospodarki Aparaturowej bądź osobę przez niego upoważnioną. 

4. Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia wadliwej pracy aparatu lub urządzeń powinny być 

zgłaszane pod następujący numer telefonu: ……………………………………………………. lub adres 

poczty elektronicznej: ……………………………………………………..............................................…. 

5. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia za 

pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, w godzinach od 8 do 17, od poniedziałku 

do piątku.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin (dni robocze), licząc 

od czasu rozpoczęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzania części z spoza granic 

Polski – w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego).  

§ 6 
Części zamienne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznego zestawienia raportów z wykonanych 

usług, które będą podstawą do wystawienia faktury VAT.   

2. Wykonawca dokona utylizacji lub recyklingu wymienionych lub zużytych części zamiennych, 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w odniesieniu do tych czynności – 

wszelkie procedury związane z utylizacją i recyklingiem zużytych części i odpadów ciążyć będą na 

Wykonawcy i wykonywane będą na jego koszt w ramach niniejszej umowy. 

§ 7 
 Wynagrodzenie 

1.  Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi ………… zł netto. Do powyższej kwoty zostanie 

doliczony podatek VAT. Łączna wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 

(słownie: ……………………………………… ). 

Płatność w 36 ratach miesięcznych w wysokości …………………….. zł netto, ……………………… brutto. 

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

- utrzymanie aparatury w stanie pełnej sprawności technicznej, 

- przeprowadzenie rutynowych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych aparatury, zgodnie 

z  zaleceniami producenta, 

- przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy przeglądów, wizyt konserwacyjnych bez 

wzywania w terminie wynikającym z zaleceń producenta i w uzgodnieniu z bezpośrednim 

użytkownikiem aparatu, 

- przeprowadzenie testów mechanicznych i elektronicznych, 

- naprawa wykrytych uszkodzeń, 

- usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia (regulacje), 

- koszt części zamiennych, 

- wykonanie testów akceptacyjnych, 
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- bieżące informowanie Zamawiającego o stanie technicznym aparatu oraz warunkach 

prawidłowej obsługi, 

- szkolenia dla pracowników Zamawiającego, 

- uaktualnianie oprogramowania, 

- koszt wydania orzeczenia technicznego, 

- koszt sporządzenia raportu serwisowego,  

- koszt dojazdu serwisu, 

- koszt transportu sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur w terminie do ostatniego dnia każdego 

okresu rozliczeniowego, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. 

4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781) przy ul. 

W.K. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B 

lub 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 2018r. 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 

5. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przelewem na rachunek bankowy określony w 

fakturze Wykonawcy, po wykonaniu usługi w terminie 60 dni, w której Wykonawca zobowiązany 

jest podać numer niniejszej umowy.  

6. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie:  

1) oryginał prawidłowo wystawionej faktury VAT w zakresie wykonanej usługi; 

2) sporządzenie przez Wykonawcę miesięcznego zestawienia raportów z wykonanych usług, 

podpisanych przez Kierownika Zakładu Radiologii I lub osobę przez niego wyznaczoną. Jeżeli 

w danym okresie rozliczeniowym aparat był sprawny i nie odbyła się żadna wizyta serwisu, 

Wykonawca w raporcie odnotuje taką informację. 

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

9. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy: stawek podatku od towaru i usług związanych z 

przedmiotem zamówienia, zmian 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 (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2008 z późn. 

zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do PPK, wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o 

którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom. 

10. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie wpływ zmian, o których mowa w ust. 9 na 

wysokość wynagrodzenia umownego oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone 
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powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia 

netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

§ 8 
Okres obowiązywania umowy 

 
1. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, co najmniej 

jednokrotnego niewykonania usług w terminie określonym w Harmonogramie przeglądów lub w 

przypadku rażącego naruszania innych obowiązków Wykonawcy.  

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.  

 

§ 9 
 Kary umowne 

 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usługi w terminie określonym w Harmonogramie 

Przeglądów, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczania kary umownej w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu 

umowy, określonego w § 7 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania awarii w terminie określonym w § 5 

ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w 

wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy , określonego w § 

7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zakończy naprawy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6 

niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,1 

% wartości łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy , określonego w § 7 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 2, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

przedmiotu umowy określonego w § 7 ust 1. 

5. Zamawiający może potrącać wymagalne niniejszą umową kary umowne z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na podstawie niniejszej umowy. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem umowy 

przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 10 
 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. 
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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 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. Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną w 
odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. 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.. 

9. 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. 

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

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

§ 11 
Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny* 

 
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. 
 

 (dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą)* 

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 
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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; 

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. 

§ 12  
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.  

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  
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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. 

§ 13 
 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z póź. zm.) i 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy Działu 

Gospodarki Aparaturowej, natomiast ze strony Wykonawcy -............................................... 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik Nr 2 – formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 3 – porozumienie o współpracy pracodawców 

 

 
 
 
*- niepotrzebne skreślić   
    
 
 
 
 
     

            Wykonawca                              Zamawiający 
 

 


