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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

UMOWA /projekt/  

 

zawarta w dniu ..........................................  w Choroszczy pomiędzy  

Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza 

w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz  

NIP: 966-12-29-572, REGON: 050580458,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez:  

Dyrektora – mgr Ewę Zgiet 

a  

............................................................................................................................................................... 

NIP: ................................................... , REGON: ........................................................ ,  

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................................................... 

 

Zawarcie umowy następuje w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 1843).w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: 

SZP 3820 - 43/20.  

 

§ 1 Przedmiot umowy i termin realizacji  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 

wyszczególnionych w Formularzu cenowy będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ilość odczynników określona w Załączniku nr 1 stanowi wielkość szacunkową i może ulec 

zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Oferowane odczynniki i analizatory  są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Posiada (jeżeli są wymagane przepisami prawa) odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub 

licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy; 

3) odczynniki i analizatory posiadają wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, 

są wolne od wszelkich wad oraz spełniają wszystkie normy i parametry określone przez prawo 

polskie i Unii Europejskiej, jak również inne wymagania w przedmiotowym zakresie, w tym spełnia 

wymogi dyrektyw unijnych; 

5. Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy  od dnia podpisania umowy 

6. Umowa przestaje obowiązywać przed terminem określonym w ust. 5, w przypadku wyczerpania 

asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź w przypadku wyczerpania kwoty określonej 

w § 2 ust. 1. 

 

§ 2 Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności 

1. Wartość umowy (Wynagrodzenie Wykonawcy) ustalone według reguł określonych w § 1 ust. 1 nie 

przekroczy brutto:  ……………………….  PLN ( słownie: …………………………………….. ), 

w tym w tym netto …................ zł (słownie: …………………………………...................................) 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Ceny jednostkowe zostały wyszczególnione w  Załączniku do niniejszej umowy. 

3. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem 

zamówienia, w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty 

lotniskowe, koszty rewizji generalnej), koszty pakowania, ubezpieczenie, koszt transportu, 

rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także 
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koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych 

dokumentów niezbędnych do obrotu towarem. 

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy przez 

cały okres trwania umowy, niezależnie od zmian ilości zamówień poszczególnych asortymentów, 

a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia. 

5. Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy analizatorów hematologicznych, o których mowa w § 1 ust. 1  

opłacany będzie na podstawie faktury wystawionej za okresy miesięczne przez Wykonawcę przez 

okres trwania umowy, po zakończeniu każdego miesiąca dzierżawy. 

6. Zapłata będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy o nr …………………………….. 

Strony zastrzegają, iż wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy właściwy do zapłaty 

wynagrodzenia jest rachunkiem ujawnionym na białej liście podatników VAT, w przeciwnym razie 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu podania przez 

Wykonawcę numeru rachunku ujawnionego na białej liście podatników VAT. W powyższym 

przypadku uznaje się, iż do czasu podania prawidłowego numeru rachunku bankowego 

Zamawiający nie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia.  

7. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w ust. 5 

powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu 

podania przez Wykonawcę numeru rachunku ujawnionego w ust. 5 powyżej. W takim przypadku 

uznaje się, iż do czasu podania prawidłowego numeru rachunku bankowego Zamawiający nie 

pozostawał w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia.  

8. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku 

bankowego i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn nieprawidłowości w wystawieniu faktury VAT oraz 

usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

11. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w 

formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Faktury elektroniczne 

będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl 

12. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest dokument dostawy potwierdzony przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

13. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 

Choroszcz. 

14. Wszelkie korekty faktury powodują przesunięcie terminu płatności. W przypadku dokonania korekty 

termin płatności będzie liczony od momentu wpływu korekty. 

15. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży ani zastawienia  

jakiejkolwiek wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części, przysługującej mu z tytułu realizacji    

niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody podmiotu, który utworzył SPP ZOZ 

w Choroszczy czyli: Zarządu Województwa Podlaskiego, wyrażonej na piśmie. 

 

§ 3 Warunki realizacji umowy 

1. Dostawy odczynników będą realizowane przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia (pisemnie, fax lub e-mail) przez Kierownika Działu Diagnostyki 

Laboratoryjnej lub osobę przez niego wyznaczoną. Zamówienia składane będą w dni powszednie w 

godzinach od 7:00 do 14:00. Jako termin dostawy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego 

dokumentu potwierdzającego dostawę na fakturze, dokumentu WZ lub innym dokumencie 

potwierdzającym fakt realizacji zamówienia. Przedmiot umowy niezamawiany w podany sposób nie 

mailto:szpital@sppchoroszcz.med.pl
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będzie przyjmowany przez Zamawiającego. Miejscem dostawy jest Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej w siedzibie Zamawiającego. 

2. Towar, wymieniony w pojedynczym zamówieniu powinien być dostarczany w jednej dostawie. 

Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Odczynniki dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne, określające rodzaj 

i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta. Opakowania jednostkowe 

z etykietami w języku polskim 

4. Dostawa zostanie skontrolowana pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą jej 

otrzymania. Gdy dostawa jest niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący towar dostarcza się 

w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy (pisemnie, fax lub e-mail) 

5. W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się 

rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie przekazaną wraz z reklamowanymi wyrobami i w ciągu 

7 dni roboczych od daty jej otrzymania powiadomić pisemnie Zamawiającego, czy reklamację 

uwzględnia, czy nie oraz wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko. Brak odpowiedzi na reklamację 

w terminie uważa się za uznanie zasadności reklamacji w całości. Jeżeli reklamacja zostanie 

uwzględniona, towar wolny od wad Wykonawca dostarcza w ciągu 2 dni roboczych od 

powiadomienia Zamawiającego o uwzględnieniu reklamacji. 

6. Analizatory będące przedmiotem umowy : 

1. nazwa ...............   wartość  brutto …........... zł  

2. nazwa ...............   wartość  brutto …........... zł , 

będą dzierżawione przez okres 36 miesięcy przez Zamawiającego w Dziale Diagnostyki 

Laboratoryjnej, wg stawki miesięcznej, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz 

cenowy). 

7. Czynsz dzierżawny opłacany będzie na podstawie faktury wystawionej za okresy miesięczne przez 

Wykonawcę przez okres trwania umowy, po zakończeniu każdego miesiąca dzierżawy. Podstawą 

opłacenia faktury za dzierżawę aparatury będzie podpisany protokół przyjęcia i instalacji sprzętu. 

Faktura będzie dostarczana do 3 dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu dzierżawy, 

a płatność nastąpi na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej umowy w szczególności § 

2 ust. od 6 do 15.    

8. Zamawiający nabywa prawo do używania aparatu i pobierania pożytków w zamian za umówione 

opłaty dzierżawne przez cały czas trwania umowy. 

9. Dostawa analizatorów, o których mowa w ust. 6 nastąpi do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, 

w terminie ….. dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy a termin instalacji wynosi 5 dni 

kalendarzowych od daty dostarczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o dostawie, co najmniej na 2 dni przed jej terminem. 

10. Po zainstalowaniu analizatorów Wykonawca zapewni przeprowadzenie na własny koszt 

wyczerpującego szkolenia personelu Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, wskazanych przez 

Zamawiającego, w miejscu użytkowania aparatu. Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy 

listę osób, które mają zostać przeszkolone. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 4 dni od 

dostawy i montażu aparatu. 

11. Koszty napraw, przeglądów i konserwacji oraz wymiany dodatkowych części zużywalnych ponosi 

Wykonawca. Serwis i wymiana akcesoriów oraz części będzie odbywać się w ramach czynszu 

dzierżawnego (nie obejmuje przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator). 

12. Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie osoby, 

sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych. 

13. W przypadku konieczności naprawy dzierżawionej aparatury czas reakcji serwisu wyniesie 

maksymalnie 72 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. 

14. W przypadku awarii aparatury wyszczególnionej w niniejszej umowie i naprawy dłuższej niż 72 

godzin w dni robocze, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze (o nie gorszych 

parametrach) na okres trwania naprawy. 
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15. W przypadku wystąpienia: trzykrotnej awarii w okresie 6 m-cy, wady nieusuwalnej aparatu lub 

innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie 

uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić aparat na nowy o parametrach 

i właściwościach nie gorszych niż aparat zastępowany. 

16. Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wydzierżawionego 

aparatu na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 4 Kary umowne 

1. W przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od Umowy w całości 

lub w niewykonanej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kare umowę w wysokości 10% łącznej wartości umowy (wynagrodzenia 

Wykonawcy) netto.  

2. W przypadku gdy Wykonawca będzie w zwłoce z realizacją obowiązków umownych ponad termin 

wskazany w niniejszej umowie w szczególności w zakresie realizacji dostawy, rozpatrzenia 

reklamacji, dokonania naprawy aparatury, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,2 % wartości umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) netto za każdy dzień zwłoki nie 

więcej niż 10% łącznej wartości umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) netto.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może potrącić jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar 

umownych, odszkodowań i innych, zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym.  

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy, Strony zachowują prawo 

do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych oraz odszkodowań. 

 

§ 5 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:  

 ………………………………………………………., tel. 85 7191091 wew. 265 lub 276 

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest: 

….................................................., tel.: .......................................................... 

Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, 

podpisywania dokumentów, w tym zdawczo-odbiorczych oraz podejmowania innych niezbędnych 

działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy.  

 

§ 6 Dane osobowe. 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych 

 u Zamawiającego (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców Zamawiającego, dalej: 

  pracownicy Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy 

 i aneksów do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako 

 odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw 

 i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych

 osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres email, pracowników 

 Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy 

 z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest 

 realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU

 EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

 takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
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 zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest 

 należyta realizacja zawieranych umów.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych 

 u Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących

 Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy).

 Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu

 administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków 

 Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię 

 nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres email, pracowników Wykonawcy

 wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym 

 w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane 

 w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów 

 danych jest należyta realizacja zawieranych umów. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych

 udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron 

 oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony 

 danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej Strony 

 (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe wzajemnie 

 udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w 

 związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego (stanowiąca Załącznik nr 4 

 do Umowy) jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały 

 udostępnione. 

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych 

 kontaktowych pracowników drugiej Strony. 

 

§ 7 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy dopuszczanych w granicach przewidzianych 

przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności 

możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej i z uwzględnieniem poniższych warunków ich 

wprowadzenia: 

a) dopuszcza się zmiany w zakresie wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminów realizacji 

obowiązków przewidzianych Umową, z możliwością w przypadku takich zmian, zmiany 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, w przypadku:  

i. wystąpienia „siły wyższej”, gdzie „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, 

nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można 

zapobiec, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające zrealizowanie 

transportu w terminie, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość 

wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku Strony uzgodnią 

termin realizacji usługi uwzględniający wystąpienie siły wyższej; 

ii. zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy, w takim wypadku zmiana Umowy nastąpi w takim zakresie, w jakim 

będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do zmienionych przepisów prawa;  

iii. zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku, gdy realizacja usługi stanowiącej 

przedmiot Umowy w terminie pierwotnym okaże się niemożliwa z powodu zaistnienia siły 

wyższej i/lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie był w stanie 

przewidzieć przy zawarciu Umowy; w takim wypadku zmiana terminu obowiązywania 

Umowy może nastąpić wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji usługi w 

zakresie opisanym w §1. Umowy, zmiana terminu nie może prowadzić do zwiększenia 

zakresu usługi ponad objęty przedmiotem Umowy ani do zwiększenia wynagrodzenia 
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maksymalnego Wykonawcy za świadczenie Usługi wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy; 

iv. w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, w takim  przypadku strony 

dostosują treść Umowy do obowiązującego prawa, w zakresie umownego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy. 

b) dopuszcza się zmiany w zakresie wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminów realizacji 

obowiązków przewidzianych Umową, ale bez możliwości w przypadku takich zmian, zmiany 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy w razie wystąpienia innych niż wskazane w ust. 1 

lit a) niniejszego paragrafu okoliczności, które nie występowały w dacie zawarcia Umowy i które są 

niezależne od Stron Umowy, a które mają wpływ na wykonanie Umowy - w takim wypadku zmiana 

Umowy nastąpi w zakresie, jaki będzie konieczny do wykonania Umowy z  uwzględnieniem  tych 

okoliczności. 

2. Każda ze Stron może zaproponować drugiej Stronie zmianę Umowy przez złożenie pisemnej 

propozycji zmian, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz dodatkowo spełnienia następujących przesłanek: 

a) w przypadkach każdej ze zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

w oparciu o przesłanki wymienione w ust. 1 lit. a) i b) niniejszego paragrafu - jeżeli wprowadzenie 

proponowanych zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy; 

b) w przypadkach wniosku o zmianę wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy 

dodatkowo poza przesłanką wskazaną w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu także, jeżeli wystąpienie 

przesłanek z ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu ma wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę.  

3. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian Umowy spełniającą wymogi 

określone w § 8 ust. 2 Umowy wraz z tą propozycją przedłoży:  

a) opis proponowanych zmian, 

b) szacunki dotyczące wpływu zmian na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i na 

wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, wraz z uzasadnieniem,  

c) uzasadnienie propozycji z wykazaniem zaistnienia przesłanek dokonania zmiany, a na żądanie 

drugiej Strony również dowody zaistnienia przesłanek uzasadniających propozycje zmian Umowy. 

4. Zmiana Umowy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zmiany osobowe, tj. zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego oraz zmiana 

przedstawicieli Stron nie stanowią zmiany Umowy. 

6. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o:  

a) zmianie adresu siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;  

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;  

c) wystąpieniu stanu niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku 

Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 498 z późn. zm.), wystąpienia niewypłacalności 

lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.),  lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

d) przejściu przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa 

lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem; 

e) zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;  

f) wszczęciu postępowania układowego, dotyczącego Wykonawcy; 

g) utracie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy zgodnie z przepisami 

prawa; 

h) zajęciu, obciążeniu lub zabezpieczeniu majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie lub 

zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 

prowadzenie egzekucji; 

i) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy; 

j) wszczęciu postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego dotyczącego Wykonawcy; 

7. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
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przypadku zmiany: 

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena 

netto nie może ulec podwyższeniu, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia 

publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron 

umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia 

ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może 

nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

8. W razie zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej 

do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości 

wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż 

pełen etat. 

9. W razie zmiany wskazanej w ust. 7 pkt 3), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób. 

10. W razie zmiany wskazanej w ust. 7 pkt 4), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do 

PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 

11. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 

zmiany. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

2. W czasie trwania Umowy Zamawiający – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących 

przepisach prawa – może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub odstąpić 

od Umowy według własnego uznania w całości lub w niewykonanej części, ze skutkiem 

natychmiastowym w trybie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy, w następujących 

przypadkach:  
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a) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania lub 

przerwania jej wykonywania bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego do realizacji Umowy;  

b) utraty przez Wykonawcę aktualnego wpisu Rejestru podmiotów lub innych wymaganych 

decyzji/pozwoleń, o których mowa w § 1. ust. 1 Umowy;  

c) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;  

d) zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie 

lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub prowadzenie egzekucji;  

e) przejścia przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie 

przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem; 

f) niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1  ust. 1;  

g) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy.   

3. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie ust. 2. powyżej 

może zostać dokonane w każdym czasie, w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie później niż 

w okresie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanki 

uzasadniającej rozwiązanie Umowy w tym trybie.  

4. Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia/rozwiązania Umowy, nie wyłączają prawa 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania na zasadach ogólnych wynikających z 

przepisów prawa.  

5. W przypadkach rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych  

w niniejszym paragrafie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować jedynie wykonaną do 

chwili rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy część przedmiotu Umowy.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu/rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie.  

7. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający zachowuje wszelkie 

uprawnienia nabyte przed dniem rozwiązania/odstąpienia, w szczególności prawo do dochodzenia 

należnych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, odszkodowań. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze swych obowiązków i nie wykonuje przedmiotu 

zamówienia w sposób zgodny z Umową, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej i 

dochodzenia odszkodowania, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia innemu podmiotowi 

wykonania pozostałej części przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest obciążyć Wykonawcę kosztami 

wykonania zastępczego, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie Zamawiającemu je pokryć. 

Poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania zastępczego Zamawiający jest uprawniony w 

szczególności jednostronnie potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej 

Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

§ 10  Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu do zachowania w tajemnicy 

wszystkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji dotyczących przedsiębiorstwa drugiej 

Strony, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych, finansowych, personalnych oraz każdych innych informacji, których ujawnienie może 

narazić drugą Stronę na szkodę, a które zostały przekazane lub które zostały przez Stronę pozyskane 

w inny sposób w związku z realizacją Umowy. 

2. Strony zobowiązują się informować o każdej adresu, nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach związanych 

ze statusem prawnym. 

3. Nie zawiadomienie o zmianach danych, o których mowa w postanowieniu ust. 2 powyżej powoduje, 

że oświadczenia i zawiadomienia kierowane do strony umowy według ostatnich znanych danych i pod ostatni 

adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awiza pocztowego. 

4. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy 
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rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.  

6. Zmiana osób upoważnionych do realizacji Umowy, o których mowa w § 5 oraz zmiana adresu  

(w tym poczty elektronicznej) Stron Umowy na potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie 

wymagają zmiany Umowy i następują przez pisemne powiadomienie drugiej Strony.  

7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Niniejsza  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

9. Integralnymi składnikami Umowy jest Oferta Wykonawcy oraz załączniki do Umowy: 

1) Formularz cenowy 

2) Protokół przekazania  

3) Umowa o przetwarzaniu danych osobowych 

4) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik 

5) Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr  ….. do umowy ………………. 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta dnia …………….. (zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…… 
zwanym w dalszej części Umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…… 

zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”   

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………. 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. W związku z realizacją …………………………………………………………...(zwanej dalej 

Umową Główną) Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, dalej- Rozporządzenie)  dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż przetwarzając dane osobowe stosuje, odpowiednie do 

zagrożeń, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

4.  

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane: 

 ………………………………………………………………………………………………….

. 

 ………………………………………………………………………………………………….

. 

 ………………………………………………………………………………………………….

.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej. 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych  

na udokumentowane polecenie Administratora, do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający podejmuje skuteczne działania, aby osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zostały zobowiązane do zachowania w 

tajemnicy przetwarzanych danych przez zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane oraz usuwa lub zwraca wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.  

7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia. 

 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Administratora danych. 

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania kolejnym podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 

2. 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. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie 

zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się 

ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. 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,  
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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. Niniejszy ustęp dotyczy 

wyłącznie danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora 

danych. 

§7 

Czas obowiązywania Umowy 

Niniejsza Umowa obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy Głównej. 

§8 

Rozwiązanie Umowy 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę jedynie w przypadku zakończenia Umowy 

Głównej z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w Umowie Głównej. 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich  

w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

3. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia Umowy 

Głównej przez którąkolwiek ze stron. 

 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych  

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 

czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane  

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba  

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa  

lub Umowy. 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego  

oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy 

Administratora danych. 

 

 

._______________________                                                                        ____________________ 

Administrator danych        Podmiot przetwarzający 
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Załącznik nr …. do umowy …………………………… 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY  

(dostawy/instalacji/realizacji umowy) 

sporządzony w dniu ………………… 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

…………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy)  

 

…………………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy)  

 

 

Zamawiający na podstawie umowy nr ………………….… z dnia …………….… odbiera następujący 

aparat: 

Lp. Nazwa urządzenia / Producent 
Rok 

produkcji 

Okres 

gwarancji                   

(ilość 

miesięcy) 

Numer                                   

katalogowy oraz 

fabryczny/seryjny 

Ilość 

1.      

2.      

 

10. Zamawiający oświadcza, że: 

 

1) Wykonawca dokonał instalacji i uruchomienia w/w aparatu w dniu 

……………………………………, w ………………………………………………………….. 
                                            (nazwa jednostki organizacyjnej szpitala) 

2) W dniu ………………….. przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji aparatu 

ujętego w niniejszym protokole 

 

Lp. 

 

Osoba uczestnicząca w szkoleniu – personel Zamawiającego 

(imię i nazwisko) 

Podpis                    

1.  
 

2.  
 

4.  
 

5.  
 

  
 

  
 

Uwagi do szkolenia: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Dostarczony aparat jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie 

parametry techniczne i inne wymogi określone szczegółowo w SIWZ, umowie oraz w załącznikach. 

4) Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ, 

umowie oraz w załącznikach, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione; 

5) Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego aparatu oraz wykonania innych obowiązków 

Wykonawcy 

6) Uwagi do protokołu: 

…………………………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Wykonawca oświadcza, że aparat jest produktem fabrycznie nowym/używanym*, a data jego produkcji 

nie jest wcześniejsza niż …………. r.  

12. Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, 

do w/w aparatu: 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………………………………………………….. 

13. Zamawiający odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

UŻYTKOWNIK 
 

WYKONAWCA 

 

 

 

……………………………………… 

(data, pieczęć, podpis) 

 

 

 

 

………………………………………… 

(data, pieczęć, podpis) 

 

 

 

 

…………………………………… 

(data, pieczęć, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


