SPZOZ w Wolsztynie, PN/24/2018

załącznik nr 8 do SIWZ
Wzór / Umowa nr ......./2019
Zawarta w dniu ......................roku w Wolsztynie
Pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn wpisanym do KRS pod nr 0000033810, prowadzonym przez prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy posiadającym
REGON: 970773426,
NIP 923-15-06-721,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
Reprezentowanym przez:
Dyrektora – ______________________________, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a

......................................................
......................................................
......................................................
reprezentowanym przez:
...................................................................................
działającego na podstawie wypisu z ………………………………………… nr ............................prowadzonego przez
..................................................................z dnia .............r., posiadającym NIP nr ...............................zwanego w dalszej
części Wykonawcą
§1
Preambuła
Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn: "sukcesywna 12 miesięczna dostawa
odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi
kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora, Nr sprawy: PN/24/2019
"
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna, 12 miesięczna dostawa odczynników kalibratorów,
materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz
z dzierżawą analizatora, Nr sprawy: PN/24/2019
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wydzierżawi na cały okres obowiązywania niniejszej
umowy nowy analizator o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr __ do umowy
(odpowiednio załącznik nr _____do SIWZ).
3. Dzierżawiony analizator musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań
narzuconych przez Zamawiającego, a opisanych w ustępie powyżej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wymagane ilości zostały opisane w załączniku nr
______________ do umowy (odpowiednio załączniki nr 2 do SIWZ) oraz załączniku nr __________________
do umowy (odpowiednio załącznik nr 3 do SIWZ) - parametry techniczne analizatora.
5. Opisany w § 1 przedmiot umowy będzie nazywany zamiennie dalej przedmiotem zamówienia,
przedmiotem umowy, odczynnikami, paskami, analizatorem.
6. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy:
a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane
w załącznikach do umowy.
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b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy, który został zakwalifikowany jako wyrób medyczny
spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie
RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1975 t.j.),
c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż
7 miesięczną datę przydatności do użytku, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu
umowy była podana data ważności.
d) Wszystkie odczynniki muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co
do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie
dopuszczające do obrotu.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania dostaw w trybie PILNYM (CITO). Zamówienia te
realizowane będą w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia.
f) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników lub udostępnienie na
stronie internetowej do samodzielnego pobrania - wykazu substancji niebezpiecznych, metodyk w
języku polskim i kart charakterystyk. W przypadku odczynników, które nie należą do grupy
substancji niebezpiecznych, należy złożyć oświadczenie o barku przynależności do w/w grupy.
7. Zamawiający oświadcza, że w Laboratorium na podstawie zakupionej licencji używany jest
informatyczny system laboratoryjny o nazwie Prometeusz. Obsługę informatyczną celem zapewnienia
kompatybilności sprzętu w tym zakresie pełni Firma GEM Jarosław Kołton, ul. Borkowska 11A/7, 30438 Kraków. Firma ta jest odpowiedzialna za utrzymanie i działanie całego systemu informatycznego
w Laboratorium. W związku z powyższym będzie również nadzorowała od strony technicznej
podłączenie zaoferowanych analizatorów do systemu informatycznego. Wykonawca w cenę złożonej
oferty wkalkulował sobie koszty związane z podłączeniem analizatorów do sieci laboratoryjnej przez
firmę GEM.
§3
Wynagrodzenie wykonawcy za dostawy odczynników
1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ustala się na kwotę .............................zł,
(słownie:................................................), która jest zgodna z ofertą z dnia ......................... r. (zał. nr _________ do
umowy).
2. Ceny podane w załączniku nr _____________ do umowy, obejmują wartość przedmiotu umowy,
wszystkie określone prawem podatki (w tym także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę
oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci za dostawę każdej partii odczynników. Zapłata nastąpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez upoważnioną jednostkę Zamawiającego, co do
wykonania dostawy, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez
podpisu osoby upoważnionej.
4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu.
5. Szczegółowe zasady płatności określa § 19 niniejszej umowy.
§4
Zasady realizacji zamówień
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o cechach określonych w ofercie z
dnia ........................................r.
2. Warunki realizacji dostaw częściowych:
a) Przedmiot umowy obejmuje sukcesywną 12 miesięczną dostawę odczynników kalibratorów,
materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
wraz z dzierżawą analizatora dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w
Wolsztynie; PN/24/2019" oraz zobowiązuje się przekazać w 12 miesięczną dzierżawę
analizator zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku do umowy, który
zostanie zainstalowany, oddany do użytku (uruchomiony), a personel zostanie przeszkolony
w zakresie obsługi i użytkowania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy
b) wraz z analizatorem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim
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c)

Dostawy odczynników realizowane będą sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego
potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
d) Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400,
e) Miejscem dostawy jest: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mieszczący się przy ul.
Wschowskiej 3,
f) Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo –
asortymentowych w maksymalnym terminie _______________dni (zostanie uzupełnione zgodnie z
deklaracją określoną w ofercie) roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego
zamówienia,
g) Wykonawca w przypadku wystąpienia braków w realizacji zamówienia na odczynniki
niezwłocznie wskaże ewentualne braki w dostawie – telefonicznie do MLD: tel. 68-347-7348/68-347-73-416, fax: 068-347-73-32, e-mail: a.wycinski@spzozwolsztyn.pl.
h) Wymagany termin zainstalowania analizatora wraz z przeszkoleniem personelu maksymalnie do
14 dni od daty podpisania umowy.
i) Wykonawca gwarantuje, że dostarczane odczynniki posiadają co najmniej 7 miesięczny termin
ważności w dniu dostawy.
j) Na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy musi być podana data ważności oraz
numer serii.
k) Przedmiot umowy będzie pakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport, a koszty
opakowania i transportu ponosi Wykonawca.
l) dostawy na CITO realizowane będą w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia.
3. W przypadku trwałego wycofania przedmiotu Umowy z rynku przez Producenta, a jednocześnie
w sytuacji braku na rynku produktu zastępczego, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia oraz udokumentowania tego faktu Zamawiającemu.
4. W przypadku o którym mowa w § 4 ustęp 3 zawarta umowa przestaje wiązać strony w tym zakresie
od dnia skutecznego powiadomienia Zamawiającego o przyczynach uzasadniających jej
wypowiedzenie.
5. W przypadku zaprzestania używania danego odczynnika w szpitalu Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z dostawy bez konieczności ponoszenia kar umownych i wypłaty odszkodowań.
6. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw wyłącznie w sytuacji wystąpienia zwłoki
w płatnościach przekraczających 60 dni.
7. Jeśli w dostarczonej partii Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę,
który wymieni zakwestionowany towar na wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od daty emailowego zawiadomienia, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.
8. Zamawiający zastrzega sobie dostarczenie pierwszej dostawy odczynników wraz z analizatorami, a
także wszelkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania analizatora.
9. Za datę płatności uważa się datę obciążania rachunku Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen przez cały okres obowiązywania umowy za
wyjątkiem czasowych bądź okresowych promocji, upustów. W takim przypadku ewentualne zmiany
cen nie stanowią zmiany postanowień niniejszej umowy i nie wymagają zawarcia odrębnego aneksu.

1.

2.

3.

§5
Wykonanie zastępcze
Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo
dokonania interwencyjnego zakupu u innego źródła, w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się
do pokrycia ewentualnej różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikająca z umowy a ceną zakupu u osoby
trzeciej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności poprzez wystawienie pisemnego dokumentu
obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie
odpowiedniego zapisu umowy) z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia należności w sposób określony w § 5 ust. 2
Zamawiający wystawi notę obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie
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odpowiedniego zapisu umowy, którą Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
§6
Wydłużenie terminu realizacji umowy
1. Wydłużenie terminu realizacji całej umowy może nastąpić w przypadku, gdy w ciągu 12 miesięcy
od daty podpisania umowy nie zostanie ilościowo zrealizowany cały przedmiot umowy. W takim
przypadku Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Umowa w takim przypadku może
zostać przedłużona do czasu jej całkowitego zrealizowania nie dłużej jednak niż na okres
kolejnych 6 miesięcy.
2. W przypadku działania siły wyższej (o której mowa w § 17 Umowy) o okres trwania przeszkody.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

§7
Postępowanie reklamacyjne
W razie stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy lub jego uszkodzeń w czasie
transportu Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na wolny od wad na swój
koszt.
Wszelkie reklamacje zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym zgłaszane będą w ciągu
10 dni od daty dostawy.
Reklamowany towar będzie wymieniony w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o wadzie,
bez względu na termin rozpatrzenia reklamacji.
Strony zobligowane są do zabezpieczenia reklamowanego towaru.
§8
Warunki dzierżawy analizatora
Wykonawca (jako Wydzierżawiający) oddaje Zamawiającemu (będącemu Dzierżawcą)
w dzierżawę analizator ………., o cechach określonych w załączniku nr ...... umowy odpowiednio
załącznik nr ___________ do SIWZ i na warunkach tamże wskazanych.
Na czas trwania niniejszej umowy analizator/y pozostaje własnością Wykonawcy.
Analizator zostanie Zamawiającemu dostarczony w ciągu maksymalnie 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy. Dostawa aby została uznana za dokonaną w terminie musi zostać Zamawiającemu
przekazana na warunkach określonych w ustępie 5 niniejszego §.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dzierżawy Zamawiającemu własnym
transportem, na swój koszt i ryzyko.
Za datę dostawy analizatora strony uznają przekazanie przedmiotu dzierżawy do użytkowania po
jego wcześniejszym zainstalowaniu, uruchomieniu w Pracowni Diagnostyki oraz przeszkoleniu
personelu w zakresie obsługi i konserwacji na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń.
§9
Serwis analizatora
W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt przeglądy,
konserwacje i naprawy przedmiotu umowy i zapewni w ramach czynszu dzierżawnego, serwis do
wykonania tych czynności oraz zobowiązuje się do utrzymywania analizatora w pełnej sprawności.
Serwis w ramach czynszu dzierżawnego nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wadliwej
eksploatacji urządzenia, kiedy to koszty naprawy pokrywał będzie Zamawiający. Zasady i warunki
gwarancji zostaną Zamawiającemu przekazane w dniu przekazania analizatorów do użytkowania.
Zamawiający będzie zgłaszał awarię analizatora 24h/dobę w całym okresie związania umową. Czas
reakcji serwisu (w godzinach pracy serwisu): kontakt z inżynierem do godziny od momentu
zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub mailową; przyjazd do Zamawiającego i podjęcie naprawy
maksymalnie do 12 godzin od chwili zgłoszenia (poniedziałek – piątek). Wykonawca poda
szczegółowe dane do kontaktu z serwisem, w tym numery telefonów oraz adresy mailowe inżynierów
dedykowanych do obsługi serwisowej analizatorów.
Naprawy przedmiotu dzierżawy w razie jego awarii zostaną wykonane w ciągu 12 godzin od chwili
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zgłoszenia każdej awarii.
W okresie obowiązywania umowy analizator objęty będzie Gwarancją. Gwarancja będzie
uwzględniała dojazdy, koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych.
(zgodnych z wytycznymi producenta analizatorów, ale nie rzadziej niż jeden raz w roku). Akcesoria
związane z bieżącą pracą oferowanych analizatorów wchodzą w zakres bezpłatnych usług
serwisowych w okresie obowiązywania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza wymiany/uzupełnienia elementów składowych analizatora w sytuacji, gdy
wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.
§10
Obowiązki Zamawiającego
1. W związku z wzięciem w dzierżawę analizatora, o których mowa w § 8 ust. 1 Zamawiający
zobowiązuje się do:
a) użytkowania analizatora zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności i
według instrukcji obsługi dostarczonej przez Wykonawcę.
b) nie udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, ani jego poddzierżawienia,
c) zwrócenia aparatu Wykonawcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy w stanie
niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Zwrot aparatu dokonany zostanie
protokółem zdawczo – odbiorczym.
5.

§ 11
Czynsz dzierżawny
1. Za dzierżawę przedmiotu umowy Zamawiający będzie ponosił opłatę w wysokości .............................zł
miesięcznie, w tym VAT. (słownie:..............................................)
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, o których mowa w
niniejszej umowie.
3. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu w trakcie trwania niniejszej umowy za
wyjątkiem okoliczności, o której mowa w §16 ust. 1) litera c) niniejszej umowy”.
5. Szczegółowe zasady płatności określa § 19 niniejszej umowy.
§ 12
Czas trwania umowy
Umowa niniejsza zawarta została na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z możliwością
prolongaty na warunkach określonych w niniejszej umowie.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§ 13
Kary umowne za nieterminową realizację zamówienia na odczynniki
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 20% wartości niezrealizowanej części umowy z podatkiem VAT
określonej w § 3 ust. 1 , gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 0,5% wartości zamówionego przedmiotu
umowy z podatkiem VAT niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.
W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia przekraczającego 21 dni Zamawiający jest
uprawniony do zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym, za wyjątkiem okoliczności, o której
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy w zakresie postępowania reklamacyjnego niniejszej
umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę każdorazowo karami umownymi w kwocie 200,00
zł. za każdy taki przypadek.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość
szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.
Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć łącznie 50% wynagrodzenia
umownego brutto.
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7.

8.

Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za
zwłokę.
W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Kary umowne za niezrealizowanie umowy dzierżawy
1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10.000
zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość
szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.
3. W przypadku opóźnienia realizacji warunków umowy w zakresie dostarczenia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary:
a) 0,1 % wartości brutto dzierżawionego aparatu wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki za
pierwsze 14 dni zwłoki;
b) 0,25 % wartości brutto dzierżawionego aparatu wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki powyżej
14 dni.
c) W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 9 umowy serwis analizatora, Zamawiający
może obciążyć każdorazowo Wykonawcę karami umownymi w kwocie 300,00 zł za każdy przypadek.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

§ 15
Postanowienia ogólne
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w całości jeśli druga strona
naruszy w sposób rażący postanowienia tej umowy, lub zaistnieją okoliczności, których w chwili jej
podpisania nie można było przewidzieć.
W przypadku rozwiązania umowy na dzierżawę analizatora automatycznemu rozwiązaniu ulega
umowa na dostawę odczynników.
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
umowy.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
realizacji niniejszej Umowy.
§ 16
Istotne zmiany umowy
Strony na zasadzie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy
może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu
realizacji zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :
1. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
2. zmiany nazwy handlowej oferowanego przedmiotu Umowy,
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3. zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu Umowy. W takim przypadku nastąpi przeliczenie
ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań,
4. zmiany wyglądu opakowań wprowadzonych przez producenta,
5. zmian nr katalogowych,
6. zmiany zasad etykietowania przedmiotu Umowy wskutek zmienionych regulacji prawnych,
7. wystąpienia braku przedmiotu Umowy na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy/
wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji), a istnieje możliwość zastąpienia
produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, lub produktem o
parametrach wyższych ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie,
b) zmiany, w zakresie asortymentu objętego przedmiotem umowy nie powodujące zmian
wysokości wynagrodzenia oraz zmian terminu realizacji zamówienia tj:
1. dopuszcza się możliwość wystąpienia zmian asortymentu (dot. między innymi zmiany nr
katalogowego, nazwy handlowej produktu, sposobu konfekcjonowania, wprowadzenia
zamiennika lub produktu nowszej generacji) przy zachowaniu jego minimalnych parametrów
jakościowych określonych w Umowie i przy cenie nie wyższej niż określona w Umowie oraz
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
1) W przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu Zamawiający dopuszcza
zmiany umowy w zakresie sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań pod warunkiem,
że przeliczona ilość kontroli i kalibratorów na ilość oznaczeń pozostanie nie zmieniona.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
2) zmian asortymentu objętego przedmiotem Umowy spowodowanego zmianą przepisów
prawa lub zmian w wykonywanych procedurach medycznych,
3) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu
równoważnego o tych samych lub wyższych parametrach i zastosowaniu za wyraźną
zgodą zamawiającego,
4) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanych odczynników innymi odczynnikami,
które będą spełniać wszystkie minimalne przedstawione w SIWZ wymagania, a
dodatkowo ze względu na zmiany produkcyjne czy technologiczne jakość
produkowanych odczynników okaże się nie gorsza niż pierwotnie oferowane,
wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany lub
udoskonalony.
5) Dopuszcza się możliwość zastąpienia oferowanych odczynników innymi odczynnikami,
które będą spełniać wszystkie minimalne przedstawione w SIWZ wymagania, a
dodatkowo ze względu na zmiany techniczne wprowadzane przez producenta
analizatora.
c) zmiany w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy:
1. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości poszczególnego asortymentu – zmiana ta może
być związana ze zmianą obowiązujących przepisów, zmianą w wykonywanych procedurach
medycznych, różnego – nierównomiernego wykorzystania poszczególnych odczynników,
Przy czym Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60 % wartości
umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało roszczenie do
zrealizowania całości umowy oraz naliczania kar umownych. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone za faktycznie zrealizowane dostawy.
2. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości odczynników w przypadku niesprawności
analizatora. W takim przypadku zmniejszenie będzie proporcjonalne do czasu niesprawności
analizatora. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone za faktycznie
zrealizowane dostawy.
3. W przypadku braku dostępności produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy/
wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) a nie istnieje możliwość
zastąpienia go produktem o tym samym zastosowaniu. W takim przypadku Wykonawcy nie
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2.

przysługuje roszczenie do zrealizowania całości umowy, a wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie umniejszone o wartość niezrealizowanej dostawy.
d) zmiana terminu realizacji umowy
1. W przypadku gdy w czasie trwania umowy nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy pod
względem ilościowym lub kwotowym, a strony wyrażą wolę jej kontynuacji, Umowa zostanie
przedłużona na dotychczasowych zasadach do czasu zrealizowania całości zamówienia,
jednak nie dłużej niż o kolejne 6 m-cy.
2. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania umowy jeżeli zwiększy się liczba
wykonywanych badań a przedmiot Umowy zostanie wcześniej zrealizowany.
3. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do
usunięcia skutków działania siły wyższej.
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:
1) zmiany numeru rachunku bankowego, na które Zamawiający winien przelewać
wynagrodzenie Wykonawcy,
2)

1.

2.

3.

4.
5.

zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach
publicznych.

§ 17
Siła wyższa
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,
jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej
powstałe po dacie podpisania Umowy.
W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi
prawnej o:
− charakterze niezależnym od stron,
− którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
− którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności.
Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na
możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez
ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 tiret 1-3 niniejszego paragrafu są
spełnione:
a) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,
b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
c) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy,
podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,
d) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie
radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę,
podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,
e) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy,
powodzie, upały
f) wykopaliska archeologiczne
g) wstrzymanie produkcji przez producenta
Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest
wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od
nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.
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6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na
wywiązywanie sie z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą
stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych
skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do
wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich
uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej
wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem
15-dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

a)
b)

c)

d)

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

§ 18
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowie.
Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
− wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy
− wykonawca nie dostarcza lub dostarcza przedmiot umowy o innych cechach i parametrach
niż opisane w Umowie
− w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3
− w przypadku trzy krotnej nieterminowej dostawy lub powtarzającej się złej jakości dostaw lub
nieuwzględnienia reklamacji w terminach określonych w umowie.
− dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,
Umowne odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem poleconym, w
terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do jej odstąpienia oraz musi zawierać
uzasadnienie.
W przypadku, o którym mowa w §17 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 19
Warunki płatności
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 60 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018
r. poz. 2191,– „Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4,
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.
Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na
PEF: 923-15-06-721
Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa
w ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z jej treścią.
W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna
być doręczona do sekretariat SPZOZ w Wolsztynie.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
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9.

10.

11.
12.

13.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Zapłata:
1)
kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury
będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z
późn. zm.),
2)
kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie
Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z późn. zm.). (tego brakowało)

§ 20
Osoby uprawnione do kontaktów na etapie realizacji umowy
1. Wykonawca wyznacza uprawnionego pracownika do kontaktowania się z Zamawiającym ……………..
nr tel. ....................., e-mail:
2. Zamawiający
wyznacza uprawnionego do kontaktu ………………………………. w osobie
………………………..………….. nr tel. …………………………, e-mail:
3. Zmiana osób wymienionych powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 21
Właściwość sądu
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z
Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 22
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w
tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
Umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zachowaniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony zobowiązane są dokonywać doręczeń korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy
(bezpośrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Nie
doręczenie listu poleconego wysłanego na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w tym także
zwrot korespondencji z adnotacją o odmowie przyjęcia pisma bądź że adresat wyprowadził się lub
adresat jest nieznany - jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem pisma.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.
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7.
8.

9.

Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego
składa własnoręcznie swój podpis.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu realizacji niniejszej Umowy.
Załączniki do Umowy:
______________________________
_____________________________
___________________________
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 9
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu: ……………………….
pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą ul. Wschowska 3, 64-200
Wolsztyn, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033810, identyfikującym
się nr NIP 9231506721 oraz REGON 970773426, reprezentowanym przez
Dyrektora ………………………………………….. — zwanym dalej „Administratorem”
oraz
……………………………………………………..
działającą na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego nr …………………….. prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla ……………………………………….z dnia ………………….. r., posiadającym NIP nr ………………………;
REGON: ………………………………
zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”,
zwanymi dalej także łącznie: „Stronami” lub każda z osobna: „Stroną”,

1)

2)

3)

4)

§ 1.
Oświadczenia Stron.
Strony oświadczają, że Strony zawarły umowę na mocy której Podmiot Przetwarzający zobowiązał
się do opieki serwisowej analizatora zwanej w dalszej części umowy „Umową Główną”. Należyte
wykonywanie Umowy Głównej wymaga oraz uzależnione jest od dostępu Podmiotu
Przetwarzającego do danych osobowych szczegółowo opisanych w § 2 ust. 2 Umowy, a
stanowiących przedmiot przetwarzania na mocy niniejszej Umowy.
Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, tj. jest podmiotem, który
samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisanych w § 2
ust. 2 Umowy, a stanowiących na mocy niniejszej Umowy przedmiot przetwarzania.
Podmiot Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem posiadającym niezbędną wiedzę i zasoby
gwarantujące wiarygodność, a także należyte wykonywanie niniejszej Umowy zgodnie z
wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w
szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE oraz wydanymi na jego podstawie przepisami prawa krajowego.
Podmiot Przetwarzający zapewnia, że wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne
spełniające wymogi określone aktami prawnymi, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania.

§ 2.
Przedmiot Przetwarzania.
1) Na podstawie niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do
przetwarzania dane osobowe opisane w § 2 ust. 2 Umowy, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje
się do ich przetwarzania zgodnego z postanowieniami Umowy oraz z zachowaniem wymogów
określonych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych
osobowych.
2) Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy:
−
dane osobowe podmiotów będących pacjentami Administratora, w tym dane zaliczane do
szczególnej kategorii (dane wrażliwe), m.in. imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, numer

Strona 12 z 16

SPZOZ w Wolsztynie, PN/24/2018

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

PESEL, wyniki badań laboratoryjnych telefon chorego oraz dane osobowe osoby
upoważnionej do reprezentowania chorego,
−
dane osobowe personelu Administratora stanowiące dane zwykłe, m.in. imię i nazwisko, numer
prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy.
3) Na podstawie niniejszej Umowy Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych
osobowych, wyłącznie w takim celu, w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania Umowy
Głównej. W granicach zakreślonych celem przetwarzania Podmiot Przetwarzający uprawniony jest
do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do przetwarzania danych:
przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, modyfikowanie, pobieranie,
wykorzystywanie, przesyłanie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie i niszczenie.
4) Przetwarzanie powierzonych danych ma miejsce w formie papierowej oraz elektronicznej, w
sposób stały. Przetwarzanie powierzonych danych przez Podmiot przetwarzający odbywa się
również w sposób i w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Podmiot przetwarzający
obowiązków ciążących na nim na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 3.
Sposób wykonywania Umowy.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych przy ich przetwarzaniu. W tym celu Podmiot Przetwarzający oświadcza, że stosować będzie
środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa odpowiadający
stopniowi ryzyka związanego z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, a w szczególności
zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym
ustępie, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób
przetwarzania danych.
Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane
polecenie Administratora, o którym mowa w Rozporządzeniu.
Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy powszechnie
obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji niniejszej Umowy, będzie dopuszczał
do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie przez osoby, którym udzielił
stosownego upoważnienia. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez Podmiot
Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych:
a) zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania tajemnicy
przetwarzanych danych,
b) uzyskają dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na uprzednie
wyraźne polecenie Administratora z zastrzeżeniem, ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.
Podmiot Przetwarzający ma obowiązek polecić przetwarzanie danych osobowych w imieniu
Administratora upoważnionym przez siebie osobom, pod warunkiem, że w stosunku do tych osób
spełniony został warunek określony w ust. 4 lit. a). Powyższy wymóg dotyczy również
podwykonawców, którym Podmiot Przetwarzający udzielił dalszego powierzenia przetwarzania
powierzonych danych osobowych, a także pracowników i osób współpracujących z Podmiotem
Przetwarzającym na innej podstawie, aniżeli na podstawie stosunku pracy, o ile w ramach współpracy z
Podmiotem Przetwarzającym świadczą swoje usługi na rzecz Podmiotu Przetwarzającego przy użyciu
narzędzi powierzonych im przez Podmiot Przetwarzający.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązków Administratora z związanych z
bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, a także z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywanie jej praw jako podmiotu danych osobowych.
Podmiot Przetwarzający obowiązany jest, w przypadku stwierdzenia naruszenia powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, do zgłoszenia tego faktu Administratorowi, niezwłocznie, nie później
niż do 24 h od momentu stwierdzenia naruszenia.
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1.
2.

3.
4.

5.

§ 4.
Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Administrator dopuszcza możliwość dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez
Podmiot Przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający zamierza udzielić dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych swojemu podwykonawcy, obowiązany jest uprzednio poinformować
Administratora o tym zamiarze pisemnie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres email wskazany w §5 pkt. 3 Umowy, podając jednocześnie następujące informacje:
1) nazwę i adres siedziby podwykonawcy,
2) charakter i cel powierzenia,
3) rodzaj kategorii danych osobowych,
4) czas przetwarzania.
Podmiot Przetwarzający może udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ile Administrator wyraził na to uprzednią pisemną zgodę.
Podmiot Przetwarzający, z zachowaniem wymogów określonym w ust. 2-3 niniejszego paragrafu,
powierzy przetwarzanie danych osobowych swojemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że:
a) zakres i cel powierzenia nie będzie szerszy ani odmienny od zakresu i celu wynikającego z
niniejszej Umowy,
b) dalsze powierzenie jest niezbędne dla realizacji celów związanych z wykonywaniem Umowy
Głównej oraz wynikających z niniejszej Umowy,
c) umowa dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie
zawarta na piśmie i zgodna będzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania
danych osobowych,
d) Podmiot Przetwarzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego
informowania o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością
Administratora, Podmiotu Przetwarzającego lub podwykonawcy na podstawie przepisów
związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach dotyczących przetwarzania
danych osobowych, w każdym wypadku umożliw
e) podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji i obowiązków,
jakie zostały nałożone niniejszą Umową na Podmiot Przetwarzający, w tym zobowiązany
będzie do stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych, do
poziomu stosowanego przez Podmiot Przetwarzający,
f) Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu
umowy dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie 3
dni, a także zapewni, że po zakończeniu obowiązywania umowy dalszego powierzenia
podwykonawca niezwłoczne bezpowrotnie usunie dane osobowe oraz inne informacje, które
przetwarzał na podstawie umowy lub zwróci nośniki tych danych i informacji, na co
przedstawi stosowny protokół.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W
takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 5.
Prawa i obowiązki Administratora.
1. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi, na każde jego żądanie,
dokonanie oceny stosowania przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i
organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od
powyższego Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej
oceny tych środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych.
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2. Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający
powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy oraz z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest
umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora upoważnionemu,
przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania
powierzonych danych osobowych z Umową i z prawem.
3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest pisemne
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Podmiotu Przetwarzającego doręczone w
terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przez planowanym terminem jej przeprowadzenia.
Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
4. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne w
godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot
kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Podmiotu Przetwarzającego
funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w
zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Podmiot
Przetwarzający wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.
5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot
Przetwarzający. Podmiot Przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione pisemnie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w §5 pkt. 3 Umowy.
6. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole
pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku
uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu Przetwarzającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych.
7. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, także u podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego, a Podmiot
Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w
tych podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych
osobowych. Do czynności kontrolnych u podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego stosuje się
odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu.

1.

2.
1)
2)
3)
4)
3.

§ 6.
Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Strony oświadczają, że przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową danych osobowych jest
ograniczone czasowo i nie będzie trwać dłużej, aniżeli czas trwania Umowy Głównej. W związku z
powyższym, niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres obowiązywania
Umowy Głównej.
Jednocześnie Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w drodze
jednostronnego oświadczenia woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
rozwiązania Umowy Głównej,
gdy Podmiot Przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
gdy Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową,
gdy Podmiot Przetwarzający dokonał dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych
osobowy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie
zaprzestać przetwarzania danych osobowych Administratora i, jeżeli ma to zastosowanie, zwrócić
Administratorowi nośniki na których znajdują się powierzone dane osobowe lub bezpowrotnie
usunąć je z tych nośników, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie
tych danych. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wykonane
protokolarnie.
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§ 7. Poufność.
1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych, otrzymanych od Administratora w związku z
niniejszą Umową, jeśli zastrzeżenie takie zostanie wyraźnie przekazane na piśmie przez
Administratora wraz z przekazaniem tych informacji lub obowiązek poufności wynika z przepisów
prawa.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępnianie osobom trzecim bez
pisemnej zgody Administratora, poza przypadkami, gdy takie czynności są niezbędne do
wykonywania Umowy, jak również, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
3. Postanowienia ust. 1 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.
§ 8.
Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego
1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za nie wywiązywanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony powierzonych danych.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile powyższe nie pozostaje w
sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
§ 9 Obowiązywanie Umowy.
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzający przetwarza dane osobowe w sprzeczności z Umową.
§ 10 Postanowienia końcowe.
1. Strony postanawiają, że osobą odpowiedzialną za realizację postanowień Porozumienia jest:
− ze strony Administratora danych:
tel. , email:
− ze strony Podmiot przetwarzającego:
tel., email:
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują inne przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony w pierwszym rzędzie
będą starały się rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku, gdy mimo podjętych starań, droga
polubowna nie doprowadziła do powstania porozumienia, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd
właściwy dla siedziby Administratora danych.
5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający
zależnie od decyzji administratora usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.
…………………………………………
Administrator

…………………………………………
Podmiot Przetwarzający
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