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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA – PROJEKT  

 

zawarta w Lublinie, dnia …………………. pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zarejestrowanym w ……………………………………………………………………………………………….,  
…………………………………………………………………………………, pod numerem ………………….. 
NIP: …………………………; REGON: ………………………………….. 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………..., 
…………………………………………………………………………………, 

 

zwanym dalej Wykonawcą, a 

 

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-022) przy ulicy Okopowej 3, spółką 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000139011, o kapitale zakładowym 5 400 000,00 zł wpłaconym w całości, REGON 432527566-00036, NIP 

712-27-70-576, Tel. (81) 528 75 93, reprezentowaną przez: Panią Dominikę Staniak- Cybulską - 

Prokurenta Samoistnego, 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, strony 

postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest: 

sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu jednego cyfrowego aparatu mammograficznego 
(zwanego również dalej „sprzętem medycznym”) dla wczesnego wykrywania nowotworów    

w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”.  

2. Sprzęt medyczny został szczegółowo opisany w załączniku nr 1. (Opis przedmiotu zamówienia) 

który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nalezą w szczególności: 

a. dostarczenie sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do 

wskazanej przez zamawiającego lokalizacji.  

b. instalacja sprzętu medycznego, 

c. uruchomienie całości systemu, przeprowadzenie procedury kalibracji, wykonanie kontroli 

jakości zestawu, testów akceptacyjnych i specjalistycznych, 

d. przeprowadzenie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie obsługi sprzętu 

medycznego personelu, wskazanego przez Zamawiającego, 

e. demontaż i utylizacja posiadanego mammografu oraz dostarczenia dokumentów 

potwierdzających wykonanie utylizacji. 

4. Wykonanie umowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokołu 

odbioru, obejmującego zakres określony w ust. 2 i 3. Z dniem podpisania protokołu jak wyżej 

wykonawca przenosi na zamawiającego własność sprzętu medycznego wymienionego w ust. 1 
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§ 2 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny jest: 

a. wolny od wad prawnych, 

b. wolny od wad fizycznych, kompletny i fabrycznie nowy, nie powystawowy 

 

§ 3 

MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. ul. Okopowa 3,  

20-022 Lublin. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie do _____ tygodni (max. 4 

tygodni) tj. do dnia _______________, od dnia zawarcia umowy. 

  

§ 4 

WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostarczenia sprzętu medycznego z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego a Zamawiający 

zobowiązuje się niezwłocznie wyznaczyć jego datę. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić 

najpóźniej 3-go dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

3. Najpóźniej z dniem zgłoszenia gotowości do obioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a. instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń,  

b. karty gwarancyjne producentów sprzętu medycznego, 

c. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty,  

d. paszporty techniczne sprzętu medycznego, 

e. inne dokumenty, niezbędne do dokonania odbioru końcowego. 

4. Z chwilą przeprowadzenia wszystkich wymaganych szkoleń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

protokoły ze szkoleń. 

5. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru podpisany przez obie Strony, zawierający 

wszelkie ustalenia stron, dokonane w toku odbioru. 

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego lub niezgodnego z umową sprzętu 

medycznego lub stwierdzeniu naruszenia innych postanowień umowy - Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na prawidłowe wykonanie umowy, wpisując stwierdzone uchybienia 

lub wady do protokołu odbioru. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar 

umownych, jeżeli Wykonawca przekroczy terminy, przewidziane Umową. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz do 

zaproponowania terminu odbioru końcowego. Usuniecie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów 

i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności dostarczonego sprzętu 

medycznego ze złożoną ofertą przetargową oraz umową. W przypadku potwierdzenia, zgodności, 

termin realizacji umowy uważa się za zachowany, także w przypadku późniejszego zakończenia 

wskazanych w niniejszym ustępie czynności. 

9. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu medycznego ze złożoną ofertą 

przetargową lub umową, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami, poniesionymi w związku  

z wykonaniem czynności, określonych w ust. 8. 

10. W przypadku ponownego dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową sprzętu medycznego, 

Zamawiający może, bez dodatkowego wezwania, odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
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Odstąpienie takie będzie traktowane jako odstąpienie z winy Wykonawcy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego bezpłatnego instruktażu 

stanowiskowego personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i instrukcji obsługi dostarczonego 

sprzętu medycznego. Szczegółowy termin szkolenia uzgodniony będzie przez Wykonawcę ze wskazaną 

przez Zamawiającego osobą. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone odpowiednim 

protokołem ze szkolenia. 

12. Do wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do dokonania odbioru, jak i 

wezwania w określonych terminach do usunięcie wad i usterek będą wyznaczeni upoważnieni 

przedstawiciele stron: 

a. ze strony Zamawiającego – ………………………………, z zastrzeżeniem ust.10; tel. ……………………, 

b. ze strony Wykonawcy - …………………………………………………………  

Zmiana przedstawiciela Strony nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga powiadomienia o tym 

drugiej strony w formie pisemnej lub mailowej. 

13. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy z winy 

Wykonawcy – Wykonawca niezwłocznie dokona naprawy uszkodzonego mienia na własny koszt. 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, obejmującą 

swym zakresem przedmiot umowy, którą zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego. 

15. Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli 

zostanie to spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej, w szczególności takimi jak 

pożar, powódź, strajk, embargo, COVID-19. Strona powołująca się na siłę wyższą winna 

udokumentować jej zaistnienie. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę wobec osób 

trzecich podczas realizacji umowy. W razie wystąpienia takiej szkody, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu szkody, jej okolicznościach, osobie 

poszkodowanego oraz roszczeniach w związku z tą szkodą, a także podjąć wszelkie czynności w celu 

zminimalizowania zakresu szkody i zaspokojeniu roszczeń poszkodowanych.  

 

§ 5  

PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy) 

 

1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia: 
2. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego 

przez jego podwykonawców.  
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

§ 6  

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 – Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę 

brutto………………………….PLN, słownie ………………………………………………………………………………………… 

po uprzednim sporządzeniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Na cenę składają się następujące koszty:  

2.1 cena cyfrowego aparatu mammograficznego brutto: ………………………. Słownie 

………………………………………………  

2.2 dostawa, instalacja, serwisowanie, szkolenie personelu brutto ……………………. Słownie 

…………………………………………… 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane w wykonaniem umowy. 

4. Cena obejmuje również udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy, 

o której mowa w § 7 Umowy. 
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5. Podstawą do dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu 

umowy określonego w § 1, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur VAT- przelewem na konto Wykonawcy, wskazane każdorazowo na 

wystawionej fakturze, z zastrzeżeniem, że faktura ta wpłynie do siedziby Zamawiającego nie później niż 

14 dni od dnia jej wystawienia. Jeżeli faktura wpłynie do siedziby Zamawiającego później niż 14 dni od 

dnia jej wystawienia, termin płatności tej faktury liczy się od dnia doręczenia faktury. Zamawiający 

dokona zapłaty  przelewem na konto Wykonawcy  wskazane w fakturze. 

7. Wykonawca wystawi dwie faktury: jedną za zakup mammografu cyfrowego, a drugą za dostawę 

instalację, serwisowanie oraz szkolenie personelu. 

8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma 

obowiązek dokonywania odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach 

mechanizmu MPP. 

10. Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być ujawniony w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

11. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w białej liście 

podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji 

wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer 

rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne. (Podany 

przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być ujawniony w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). 

 

§ 7 

GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 

_____ miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

2. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji zostały określone w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w 

załączniku nr 2 do niniejszej umowy (Warunki gwarancji i serwisu).  

3. Wykonawca oświadcza, że w czasie trwania gwarancji i w jej ramach będzie wykonywał przeglądy 

okresowe oraz kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta, a także wykona ostatni przegląd okresowy 

w ostatnim miesiącu przed zakończeniem terminu udzielonej gwarancji. W okresie gwarancji 

Wykonawca na swój koszt zapewnia części niezbędne do wymiany w czasie napraw i przeglądów, w tym 

części urządzenia podlegające zużyciu w wyniku normalnej jego eksploatacji.  

4. Wykonawca wskazuje do zgłoszeń awarii numer telefoniczny: …………………………………… oraz adres 

mailowy: ……………………………………….  

5. Zapisy ust. 1 - 4 wraz z postanowieniami, określonymi w załączniku nr 2, stanowią dokument gwarancji 

jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu cywilnego.  

6. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

7. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej rękojmi na urządzenie, na warunkach ogólnych jak 

dla sprzedaży uregulowanej w Kodeksie cywilnym („Rękojmia”). 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 

rękojmi czy gwarancji jakości. 
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10.  Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 8 

KARY UMOWNE – ODSETKI 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umownych: 

1) w wysokości 0,2% - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu umowy, w szczególności nie 

dostarczenia sprzętu medycznego w terminie lub dostarczenia sprzętu medycznego niezgodnego 

z umową 

2) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy brutto Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1 umowy 

2. Jeżeli kary umowne, przewidziane w ustępach poprzednich, nie pokrywają poniesionej szkody – Strona 

która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 

pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania. 

Odsetki za opóźnienie będą płatne zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych. 

4. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może dokonać potrącenia należnej mu kwoty z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Całkowita suma kar umownych naliczonych zgodnie z treścią umowy nie przekroczy 30 % wartości 

łącznej wartości umowy brutto określonego w Umowie. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE LUB WYPOWIEDZENIE OD UMOWY 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony umowy zastrzegają prawo do 

odstąpienia lub wypowiedzenia umowy – po uprzednim bezskutecznym, pisemnym wezwaniu strony 

naruszającej umowę do jej wykonania i wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania umowy. 

Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni liczone od dnia wystąpienia okoliczności, uzasadniającej 

prawo odstąpienia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

od umowy w terminie 30 dni liczone od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Skorzystanie przez strony z prawa odstąpienia – skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy w pełnym 

zakresie. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w następujących sytuacjach:  

a. zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.) 

oraz zmiany podwykonawcy, 

2. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 

posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 
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Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, 

pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

3. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 

wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

4. obniżenia ceny przez Wykonawcę. 

5. zmiany sposobu spełnienia świadczenia (np.: miejsce, termin realizacji umowy), w przypadku 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

6. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 

stanu prawnego lub urzędowej wykładni prawa, w szczególności w związku z implementacją do 

krajowego porządku prawnego przepisów Rozporządzenia  RODO;  

7. zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, w momencie wejścia w życie ich 

obowiązywania. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego zmianie 

ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się; 

8. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana 

poprzez sporządzenie aneksu do Umowy. 

 

§ 11  

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W celu realizacji umowy głównej Zamawiający (Administrator danych) powierza Wykonawcy (lub 

Liderowi Konsorcjum) – dalej nazywanego w niniejszym § 11 „Wykonawcą”, 

(Podmiotowi przetwarzającemu) w trybie art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych 

pacjentów, korzystających z usług Zamawiającego, zgromadzonych na sprzęcie medycznym, 

którego dotyczy Umowa, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania jedynie w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy oraz wyłącznie w celu właściwej jej realizacji. Przetwarzanie 

obejmować może maksymalnie następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, 

datę urodzenia i adres zamieszkania pacjenta, rozpoznanie główne, opis procedury medycznej 

wykonanej za pomocą sprzętu będącego przedmiotem Umowy oraz dane służbowe pracownika 

wykonującego i opisującego badanie.  

2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które 

mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Rzeczywisty zakres przekazywanych 

danych może być mniejszy, bez uszczerbku dla postanowień niniejszego akapitu. Zakres danych 

może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Wykonawcy. 

4. Przetwarzanie będzie wykonywane wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie 

w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz przestrzegania przy ich przetwarzaniu 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. RODO oraz przepisów 

implementujących.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez 

stosowanie przy ich przetwarzaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 32 RODO, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych danych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania da-
nych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO). Wykonawca 

udostępniania na żądanie Zamawiającego prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych 

przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów 
Wykonawcy. 

8. Wykonawca może przekazać przetwarzanie powierzonych w umowie danych osobowych swoim 
podwykonawcom wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Forma pisemna dla 

zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. W 
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przypadku powierzenia danych do dalszego przetwarzania, Wykonawca zapewni przestrzeganie 

warunków niniejszego paragrafu przez dalszego przetwarzającego a za jego działania będzie 

odpowiadał jak za działania własne. Zamawiający wyraża zgodę, bez konieczności udzielenia 
uprzedniej pisemnej zgody, na przekazywanie danych osobowych podwykonawcom Wykonawcy w 
zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, znajdujących się na liście stanowiącej załącznik do 
niniejszej Umowy („Lista Podwykonawców Przetwarzania”), z zastrzeżeniem zdania 
poprzedniego. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy -dalej EOG) poza możliwością 

przekazania danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podwykonawców Przetwarzania z 
siedzibą poza EOG. Wykonawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy 

przekazują Dane poza EOG, z zastrzeżeniem podmiotów znajdujących się na Liście 
Podwykonawców Przetwarzania. Jeżeli Wykonawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane 

poza EOG do podmiotów innych niż znajdujące się na Liście Podwykonawców Przetwarzania, 

informuje o tym Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań 
niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia 

przetwarzania. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do pracowników lub 

współpracowników Wykonawcy, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i po-

siadających imienne upoważnienie. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub 
ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy w zakresie 

gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wglądu upoważnienia wystawione swoim 
pracownikom lub współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników i współpracowników upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia, że zostali oni przeszkoleni w powyższym 

zakresie. 

12. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. poprzednich zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. 

Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.  

13. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3. lit. h. RODO ma prawo do kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych osobowych spełniają 
wymagania RODO oraz postanowienia umowy.   

14. Zamawiający będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego przy 
poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli 7 dni przed terminem jej 

rozpoczęcia. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.   

16. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego 
usunięcia lub zwrotu powierzonych mu danych oraz wszelkich ich istniejących kopii, chyba że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zrealizowanie tego obowiązku. 

17. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym przy realizacji obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, za-

wiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i 
uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

18. Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 

Zamawiającego poleceń lub instrukcji, Wykonawca natychmiast informuje Zamawiającego o 
stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem). 

19. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłosić je Zamawiającemu oraz dostarczyć 

wszelkich informacji, niezbędnych do wypełnienia obowiązków, przewidzianych art. 33 RODO. 
20. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w 

wyniku niezgodnego z RODO lub niniejszym paragrafem przetwarzania danych osobowych. 

Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów RODO wraz z ustawami 
implementującymi oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 
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21. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym przez 

osobę, której prawa, wynikające z Rozporządzenia RODO zostały naruszone wyłącznie przez 

Wykonawcę w związku z realizacją umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną będącą równowartością zasądzonego odszkodowania, o naruszenia 

danych osobowych, za które to naruszenie wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
wskutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i 

będzie współpracował z Wykonawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz Zamawiający zobowiązuje się 
do niepodejmowania żadnych działań zmierzających do uznania roszczenia lub zawarcia ugody bez 

uprzedniej konsultacji i zgody Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności i 
obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym ustępie.  

§ 12 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

 

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na 

podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. 

Forma pisemna dla zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim zastrzeżona jest pod rygorem 

nieważności.  

§ 13 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc 

i skuteczność.  

2. Postanowienia Umowy uznane, zgodnie z ust. 1, za nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione 

postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi, wywołującymi skutki prawne zapewniające możliwie 

zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo 

jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną, wówczas Strony zawrą 

porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności sprzętu medycznego na Zamawiającego za 

zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia tej własności. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

         Wykonawca      Zamawiający 
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