ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
(Wzór Umowy)

UMOWA Nr….
(dalej zwana „Umową”)
zawarta w Warszawie, w dniu ............................... pomiędzy:
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-401) i adresem:, ul. Górczewska 89,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000476231, Regon: 016441803, NIP: 5272699583 zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wiktora Masłowskiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………… z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………… wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta .....……… ….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………..,
Regon: ………., NIP: ……………, zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez :
…………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
( imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod
przy ulicy
nazwą ……………………………… z siedzibą w ………………………
…………
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
…………………pod numerem .........., Regon: …………….., NIP: ……………, zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”
zwanych łącznie „Stronami”.

Strony oświadczają, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, zawierają umowę następującej treści:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wyposażenia medycznego w postępowaniu pn
„Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra
szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny pracy ATTIS Sp. z o.o. na
potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej
aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego” – wyposażenie
medyczne nr referencyjny sprawy: FZP.26.ZP.D.5.2017 zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia (dalej zwany „OPZ”/ dotychczasowym załącznikiem nr 3 do SIWZ),
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę,
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu
zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
3. Przedmiot Umowy jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia stanowiąca
zał. nr 2 do niniejszej umowy.
4. Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. 2017r., poz. 211 z późn. zm.).
5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia użytkowników
urządzeń, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do dnia odebrania, bez uwag
przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca
przekaże pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów przedmiotu
umowy w tym:
1) karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim, paszport
techniczny,
2) instrukcje obsługi w języku polskim,
3) dokumenty potwierdzające udzielenie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie
na oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie, nośniki, na których utrwalono
oprogramowanie.
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§2
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od
11.09.2017 r. Termin ten może ulec przesunięciu w związku z realizacją robót
budowlanych, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę wskazując mu inny termin
rozpoczęcia realizacji zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Poprzez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie, instalację i szkolenie
użytkowników przedmiotu umowy przekazanego do używania Zamawiającemu oraz
potwierdzone podpisaniem bez zastrzeżeń protokołów odbioru częściowego wszystkich
elementów Przedmiotu Umowy, przez upoważnionych przedstawicieli obu stron,
stanowiących zał. nr 3 do niniejszej umowy. Do dostawy Wykonawca dostarczy
wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym zał. nr 1 do umowy. Dostawy będą odbywać się częściami, a dokonanie
odbioru częściowego przedmiotu umowy może nastąpić po zakończeniu dostawy,
instalacji i szkolenia wszystkich urządzeń występujących w ramach danej pozycji
asortymentowej formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ. Każdy z odbiorów
częściowych dokumentowany będzie pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.
Z uwagi na fakt, że Zamawiający ma zamiar realizacji zamówienia „Zapewnienie
kompleksowej opieki onkologicznej kobiet – adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny pracy ATTIS Sp. z o. o. na potrzeby
utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury
obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego” – robota budowlana nr
referencyjny sprawy: FZP.26.ZP.Rb.4.2017 przewidywany termin zakończenia robót to
08.09.2017 r., stąd Zamawiający zastrzega, że termin realizacji niniejszego zamówienia
może być liczony od dnia 11.09.2017r.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu przedmiotu umowy
gwarantującego należyte zabezpieczenie jakościowe.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób z których pomocą
przedmiot umowy wykonuje, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu umowy
powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy - <adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres email>
2) Ze strony Zamawiającego – <adres, imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres email>
Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 4 będzie
odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi zamiany Umowy.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego
na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko.
§3
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite
wynagrodzenie nie przekraczające kwoty:
....................................... zł brutto (słownie złotych:..........................................), w tym
...................................zł netto (słownie złotych:..........................................) + podatek od
towarów i usług ...................................zł (słownie złotych:..........................................) 1.
Kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji
przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty
transportu, rozładowania, wniesienia, uruchomienia przedmiotu Umowy oraz
przeszkolenia z jego obsługi.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NRB:
……………………………………………………………w terminie 60 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty Strony
ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, o której mowa w ust. 1 bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.
Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne o ile
taka forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego na podstawie §
9.

§4
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nowy i nie ma wad fizycznych i
prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego
postępowania i zabezpieczenia.
2. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności z zamówieniem przedmiotu
Umowy, Zamawiający w terminie 4 dni od daty stwierdzenia:
a) sporządzi stosowny protokół na ww. okoliczności,
b) powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest bezzwłocznie i nieodpłatnie
usunąć wady, braki lub niezgodności.
3. W przypadku zastrzeżeń wymienionych w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo
wstrzymania płatności faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad lub
brakującego. W tym przypadku zapłata następuje w terminie w terminie 60 dni roboczych
od dnia dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego.

4. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad lub brakującego lub niezgodnego z
zamówieniem określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z tym, że nie może on być
dłuższy niż 3 dni robocze licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę
powiadomienia o wadach lub brakach towaru lub niezgodnościach.
§5
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest w pełni nowy i nie używany wcześniej,
np. jako wersja demonstracyjna.
2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot
dostawy na czas określony w – ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w
dostarczonej aparaturze lub jej wadliwym montażu.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia
zgłoszonych usterek i wad w terminie do 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii
telefonicznie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic
Polski, w terminie do14 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii.
4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze dostarczone będzie równoważne
urządzenie zastępcze. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie
działania lub wadliwego działania aparatury.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy po uprzednich trzech jego
naprawach. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie jest nie
krótszy niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca zapewnia okres dostępności materiałów eksploatacyjnych oraz części
zamiennych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik …. do
niniejszej umowy.
7. W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga dokonywania przez autoryzowany serwis
producenta przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniem warunków eksploatacji
urządzenia bez dodatkowych opłat. Wymaga się dokonywania wpisów w paszporcie
technicznym z datą dopuszczenia do użytku. Terminy przeglądów muszą zagwarantować
ciągłość eksploatowania urządzenia.
8. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnej naprawy sprzętu bądź jego części w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu,
2) wymiany sprzętu bądź jego części na wolne od wad w przypadku wystąpienia
niemożliwych do naprawienia wad.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania naprawy
sprzętu w terminach, na warunkach i pod rygorami, m.in. w zakresie kar umownych oraz
odstąpienia od umowy, określonymi w umowie oraz w załącznikach do umowy.
W przypadku odmowy świadczenia przez gwaranta innego niż Wykonawca na
warunkach ujętych w załącznikach do umowy lub świadczenia gwarancji na innych
warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji przechodzą na Wykonawcę, który jest
zobowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce producenta na warunkach nie gorszych
niż ujęte w umowie i w załącznikach do umowy pod rygorami, o których mowa powyżej.
O odmowie świadczenia usług gwarancyjnych przez producenta sprzętu, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
10. Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na dany sprzęt liczony jest każdorazowo
od daty podpisania protokołu odbioru częściowego danego sprzętu, którego dostawa
stanowi część Przedmiotu Umowy.

§6
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego

wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym

personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań
związanych z zatrudnieniem personelu.
§7
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące
w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą
w celu prawidłowej realizacji umowy.
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§8
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub części, w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w
realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu.
Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z
uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było
jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin
30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy przez okres dłuższy niż 5 dni i jej nie
realizuje lub zaprzestał realizacji umowy – w każdym czasie do dnia, kiedy upływa
termin określony w §2 ust. 1;
3) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym
należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 14
dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 14 dni od
dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo
zamówień publicznych – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej umowy z
tych przyczyn;
6) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych
przyczyn.
7) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie
Wykonawcy oraz rozszerza zakres podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w
Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w
terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach

uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i
będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy
listem poleconym lub osobiście.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. W zakresie, w jakim
umowa może być uznana za usługę Wykonawca może ją wypowiedzieć wyłącznie z
ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy
przez Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §
3 ust. 1 Umowy;
2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% od
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków lub niezgodności stwierdzonych przy
odbiorze towaru (zgodnie z § 4 Umowy) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
4) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji (zgodnie z § 5 ust. 4
Umowy) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3
ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia 3 lub 5, w sytuacji gdy
Wykonawca nie zapewni urządzenia zastępczego.
5) przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez
Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym
informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż
określone w umowie w, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
6) w innym przypadku niż powyżej nienależytego wykonania umowy, w tym nie
dokonania przeszkolenia użytkowników sprzętu – każdorazowo w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w
przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.
4. Strony ustalają, że w razie powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający
naliczy odpowiednie kary umowne i potrąci je z wartości wystawionej faktury lub
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące możliwości
dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej Umowy:
a. wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
(VAT), przy czym podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości netto, a
ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto;
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b. zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt
zostanie wycofany z produkcji, lub wprowadzony zostanie do sprzedaży przez
producenta produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, (zgodnie z informacjami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia) przy czym zmiana ta nie może
powodować rozszerzenia przedmiotu umowy oraz wzrostu ceny zawartej w ofercie;
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym
dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia
Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych
niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu
lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym
zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji
zamiennika.
c. upadłości albo likwidacji producenta lub dystrybutora.
d. zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak
niż o jeden miesiąc.
e. w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.).
f. niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowane
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
g. pojawienia się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji urządzenia;
h. pojawienie się nowszej technologii w zakresie Przedmiotu umowy, pozwalającej na
osiągnięcie lepszej wydajności urządzeń lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy.
i. konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w Ofercie Wykonawcy w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
j. przy czym zaproponowany sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od
oferowanego modelu / typu oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w umowie i załącznikach wystąpi
potrzeba ujednolicenia zapisów;
3) Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny
okres nie dłużej niż do 10 lat.
4) dane urządzenie zostało wycofane z produkcji i sprzedaży; możliwe jest wówczas
zastąpienie go innym równoważnym lub o lepszych parametrach technicznych i
użytkowych, zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.
§ 11
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy,
bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami
Poufnymi”.
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Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i
informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane
Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich
utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z
umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do
poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej
lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.
Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu.

§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania
umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom.
2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione
podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty
finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy.
3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom
zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym
miejscu związanym z realizacją umowy.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej
zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.
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§ 13
Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej
umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom
podwykonawców określonym w Ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie
Wykonawcy oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
§ 14
Z dniem podpisania umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi na
jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i
zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych
osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i
organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i
powierzonych przez Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując
okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych
upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2. Wzór upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do umowy, natomiast wzór
odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do
umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób
trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich
ujawnienia bądź utraty.
Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których
będą przetwarzane dane osobowe, odpowiedni powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w
drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z

niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada
za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek
przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą
umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez
Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne
uprawnione podmioty, pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do
należytego wykonania niniejszej umowy przy przetwarzaniu danych osobowych.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących.
10. Zamawiający powierza Wykonawcy realizację obowiązku informacyjnego wynikającego
z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.
§ 15
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
§ 18
1. Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Ustęp 1 zachowuje ważność także w razie odstąpienia od Umowy przez
którakolwiek ze Stron
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Wzór protokołu
4) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
5)
Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

