
 

ZAŁĄCZNIK nr 4 do WZ 

ZO/1/2021 

 

 

UMOWA - WZÓR  

 

 

zawarta w Dąbrowie Górniczej dnia............................... 

pomiędzy: 

 

Poliklinika Dąbrowska PRINN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 92, wpisanym do KRS pod numerem 

0000165773 Katowice – Wschód , NIP 629-22-53-709 dalej Zamawiającym, 

którą reprezentuje: 

 

………………………………………………………………….. 

 

a .................................................. 

z siedzibą w .............................., ul. ........................., wpisanym do............... pod numerem ........... NIP 
.................. zwanym dalej Wykonawcą, 

 

którą reprezentuje: ......................................... 

łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną” o następującej treści: 

 

 



Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia na zakup mammografu dla Polikliniki Dąbrowskiej PRINN Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej. 

 

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem środków w ramach programu wieloletniego 

„Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 

wykrywania nowotworów – mammografy, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – 

Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej. 

 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie wraz z 

przeprowadzeniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych, kompletnego, fabrycznie 

nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021r., nieużywanego mammografu 

cyfrowego typ/model/producent ………………………. wraz z wyposażeniem, akcesoriami, 

urządzeniami pomocniczymi i współpracującym oprogramowaniem, określonym w WZ, 

zwanym dalej „Mammografem” lub „urządzeniem”. Ponadto w ramach umowy 

Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego dla różnych stanowisk w 

pełnym zakresie objętym instrukcją użytkowania. 

2. Zamawiający wycofa z użytkowania mammograf analogowy. Natomiast Wykonawca 

zobowiązuje się do demontażu i odbioru niniejszego mammografu. Ponadto zawierając 

niniejszą umowę Wykonawca równocześnie oświadcza, że za pomocą niniejszego 

wycofanego sprzętu nie będą udzielane żadne świadczenia medyczne przez niego ani inne 

podmioty i że dokona niezwłocznie jego utylizacji. Po wykonaniu utylizacji sprzętu, 

Wykonawca potwierdzi niniejszy fakt, poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia w tym zakresie, nie później niż w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia wraz z 

przedstawieniem karty odpadu. 

3. Wykonanie prac i robót budowlanych, adaptacyjnych, projektowych i instalacyjnych 

obejmujących ewentualną przebudowę pomieszczenia, w który zostanie zainstalowany 

mammograf nie wchodzi w zakres niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz przepisami, w tym regulującymi bezpieczeństwo 

użytkowników  i higieniczno- sanitarnymi. Dostawa obejmuje dostarczenie kompletu 

dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w stosownych instytucjach w celu dopuszczenia 

urządzenia do eksploatacji. 

5. Zakres przedmiotu umowy, parametry techniczne, funkcjonalność urządzenia i pozostałe 

warunki realizacji zostały określone w WZ i formularzu ofertowym Wykonawcy – załącznik 

nr 1 do umowy. 

6.  Koszty dostawy, instalacji, serwisowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu 

Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu finansowane są ze środków Zamawiającego  

 



§ 2 Oświadczenia Stron 

 

1. Strony oświadczają, że są należycie umocowane do zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy spełnia wymagane 

obowiązującymi normami i przepisami prawa, parametry techniczne i użytkowe, a także 

określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania bezpieczeństwa i jakości. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, 

nie powystawowy, o parametrach opisanych w ofercie. 

4. W przypadku, gdy dostarczone urządzenie nie spełnia zadeklarowanych przez Wykonawcę 

wymogów urządzenia, Wykonawca dostarczy urządzenie zgodne z ofertą w terminie do 2 dni 

od wezwania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunku 

bankowego, zmianie nazwy, firm lub adresu.  

6. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób 

fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 

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) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1). 

7. Do bieżących kontaktów z Wykonawcą dotyczących realizacji zamówienia upoważniony jest 

Rafał Spich, tel.885 33 00 00 email: rspich@prinn.dabrowa.pl, 

Wykonawca wyznacza jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia 

........................................ tel. (.....)............................... email……............................... . 

8. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie danych 

teleadresowych.  

W przypadku zaniechania dokonania aktualizacji, zgłoszenie dokonane na ostatni znany 

Zamawiającemu adres lub adres teleinformatyczny uważa się za dokonane w dacie tego zgłoszenia.  

 

 

§ 3 Terminy realizacji  

 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w następujących terminach: 

a) zrealizować dostawę sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia w terminie do dnia ……… 

(ustalenia ofertowe) od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 

2021r.  



b) wykonać wszystkie pozostałe czynności wskazane w umowie (w tym w szczególności dokonać 

demontażu i utylizacji dotychczas użytkowanego mammografu wraz z przedstawieniem karty 

odpadu, instalacji, uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, zrealizować szkolenia 

personelu w ramach jego obsługi jak również zutylizować poprzedni mammograf użytkowany 

przez Zamawiającego) nie później niż do dnia 30 1istopada 2021r. 

2. Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności objęte przedmiotem zamówienia w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 1.  

3.Obiór przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 1 lit a) powyżej nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez obie strony umowy (wg. Zał. nr 2 do umowy). Natomiast 

odbiór przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 lit b) powyżej nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru końcowego  , podpisanego przez obie strony umowy (wg. Zał. nr 3 do umowy). 

 

§ 4 Realizacja zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Mammograf Zamawiającemu, zgodnie z terminem 

określonym w § 3 ust. 1 lit a) umowy i złożonej ofercie, do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, tj. aktualna Pracownia Mammografii (Zwanego dalej miejscem odbioru). 

2. Dostarczenie mammografu na miejsce odbioru powinno nastąpić w dniach i w godzinach 

pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną: 8:
00

 a 15
:00

). O 

szczegółowym terminie dostarczenia sprzętu Wykonawca zawiadomi pisemnie 

Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia 

Mammografu.  

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za Mammograf, w tym ryzyko utraty, 

uszkodzenia Mammografu do momentu podpisania protokołu – zdawczo odbiorczego z 

dostawy i odbioru sprzętu 

4. Własność urządzenia medycznego wskazanego w § 1 przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia o 

którym mowa w § 3 ust. 3.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za Mammograf lub jego składowanie w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy do momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z 

dostawy i odbioru sprzętu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do miejsca 

odbioru na własny koszt i ryzyko.  

7. Wykonawca po montażu i instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego, dokona jego 

uruchomienia oraz wykona wymagane testy zgodnie z Prawem Atomowym (DZ.U. z 

2019r.,poz.1792) art.33l. 

8. Przy czym testy akceptacyjne po zainstalowaniu aparatu zostaną przeprowadzone najpóźniej 

w dniu odbioru aparatu. 



9. Wykonawca sprawdzi działanie wszystkich funkcji i elementów Urządzenia.  

10. Dostarczenie prawidłowych testów akceptacyjnych stanowi podstawę przekazania aparatu do 

użytkowania i szkolenia personelu. 

11. Instalację uważa się za zakończoną w chwili, podpisania Protokołu odbioru końcowego, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej wymaganą do 

bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcji obsługi urządzeń i dokumentację techniczną w 

języku polskim.  

13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje na temat: wymaganej lub zalecanej przez 

producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia (zakres i częstotliwość), zestawienie 

materiałów eksploatacyjnych i szybko zużywających oraz listę autoryzowanych serwisów lub 

upoważnionych podmiotów.  

14. Wykonawca zapewni integrację urządzenia z oprogramowaniem/systemem 

informatycznym z którego korzysta Zamawiający i wykona testy potwierdzające 

poprawność integracji potwierdzone protokołem odbioru przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego.  

15. Zamawiający dysponuje następującymi systemami specjalistycznymi: mMedica, 

Kapaks(producent IT4KAN),Meddream. 

16. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu 

oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, 

serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji 

w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania. 

 Za nadzór i realizację przedmiotu zamówienia odpowiada po stronie Zamawiającego: 

………………………………………………………………. telefon: 

…………………………, e-mail: ……………………………. 

 Przedstawicielem Wykonawcy jest : ............................................ telefon: 

…………………………, e-mail: ……………………………. 

§ 5 Zalecenia techniczne 

 

Wykonawca w ramach niniejszej umowy wskaże zalecenia dot. pomieszczenia, w którym 

zlokalizowany będzie Mammograf, w szczególności uwzględniając wymogi techniczne dotyczące 

prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Mammografu oraz korzystania z niego przez 

Zamawiającego i jego pacjentów. 

§ 6 Protokół Odbioru  

 

1. Odbiór końcowy całości zamówienia ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego 

przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego działania. Gotowość do 



odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru przekaże Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji 

w tym certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi etc. 

2. Wzór protokołu odbioru stanowią: Załącznik nr 2 do umowy (protokół zdawczo - odbiorczy) 

oraz  Załącznik nr 3 (protokół odbioru końcowego). 

3. Protokoły podpisane przez obie strony stanowią podstawę do wystawienia faktur przez 

Wykonawcę, o czym szerzej w § 9 ust. 3 umowy. 

§ 7 Szkolenie 

 

1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia program szkolenia 

personelu medycznego i technicznego. Instruktaż powinien obejmować m.in.: wszystkie 

zaoferowane funkcje urządzenia (m.in.: mammografia klasyczna). Szkolenia zostaną 

przeprowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. Instruktaż w zakresie obsługi 

urządzenia będzie obejmował m.in.: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy z 

urządzeniem wytwarzającym promieniowanie jonizujące, stosowanie i dobór aplikacji 

klinicznych, wykonywanie testów jakości obrazowania, obsługi stacji opisowych i 

oprogramowania diagnostycznego.  

2. Szkolenia winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji i konserwacji oraz oprogramowania Mammografu. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów związanych z 

przedmiotem szkolenia. 

3. Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania szkolenia w 

zakresie obsługi Mammografu. 

4. Strony potwierdzają, iż szkolenia mogą być prowadzone w terminach uzgodnionych z 

użytkownikami, celem dostosowania się Wykonawcy do możliwości czasowych personelu 

Zamawiającego, w razie potrzeby także po wykonaniu niniejszej umowy. W związku z tym 

szkolenia nie warunkują podpisania żadnego z przewidzianych umową protokołów i 

możliwości wystawienia faktury.  

5. Wykonawca zobowiązany jest także do udzielania telefonicznego i zdalnego wsparcia 

technicznego dla pracowników pracowni Mammografii po uruchomieniu urządzenia przez 

okres trwania gwarancji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy 

przedmiotowego urządzenia.  

6. Szkolenie nastąpi dla pracowników Pracowni Mammografii w wymiarze nie mniejszym niż 3 

dni szkoleniowych.  

 

§ 8 Gwarancje i rękojmie.  

 



1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej (min. 24 miesiące)…. 

miesięcy (ustalenia ofertowe) od dnia przekazania sprzętu do użytkowania, potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

2. Po zakończeniu gwarancji w  przypadku, gdy Wykonawca będzie jedynym uprawnionym do 

świadczenia serwisu pogwarancyjnego zobowiązuje się on do zawarcia umowy z 

Zamawiającym. 

3. Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość urządzenia oraz że urządzenie odpowiada 

wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

4. Po dwukrotnej, nieudanej naprawie części/elementu/podzespołu urządzenia Wykonawca 

dostarczy nową wolną od wad część/element podzespół. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części 

lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. Na wymienione wadliwe 

elementy termin gwarancji biegnie na nowo. W trakcie gwarancji, czas naprawy sprzętu od 

momentu zgłoszenia usterki nie może przekroczyć 2 dni roboczych, wyłączeniem sytuacji 

konieczności dostarczenia części zamiennych spoza terytorium RP, gdzie dopuszcza się czas 

naprawy do 5 dni roboczych. Pod pojęciem dni roboczych strony rozumieją dni powszednie 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji, nie dopełni 

obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 21 dni od zgłoszenia usterki która 

uniemożliwia wykonywanie badań, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w 

drodze naprawy bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy 

tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do 

naliczania kar umownych. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z 

ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia. 

 

 

§ 9 Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  

Etap 1 - Zakup mammografu – zgodnie z poz. 1 TABELI NR 1 - Formularza ofertowego: 

Cena netto: ………………………………………….. PLN 

Cena brutto: …………………………………………..PLN 

Słownie ……………………………………………………………………………… 

Etap 2 – Dostawa, instalacja, serwisowanie i pozostałe czynności wskazane w WZ, 

zmierzające do uruchomienia mammografu wraz z przeszkoleniem personelu– zgodnie z 

poz. 2 TABELI NR 1 Formularza ofertowego: 

Cena netto: ………………………………………….. PLN 



Cena brutto: …………………………………………..PLN 

Słownie ……………………………………………………………………………… 

RAZEM: Etap 1 + Etap 2 

Cena netto: ………………………………………….. PLN 

Cena brutto: …………………………………………..PLN 

Słownie ……………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie ustalone powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi osobno dla etapu 1 i osobno dla etapu 

2, w ramach dwóch odrębnych faktur. Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne w terminie 

do 60 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT i dostarczenia jej przez Wykonawcę 

do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie Protokołu zdawczo 

- odbiorczego po wykonaniu etapu 1 oraz  Protokołu Odbioru Końcowego po wykonaniu 

etapu 2.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego  

§ 10 Kary umowne 

1. Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy (określonej dla Etapu 1) 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dochowaniu terminów określonych w § 3 ust. 1.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy (określonej dla Etapu 2) 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancji - za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego do usunięcia wad i usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Potrącenia, o których mowa powyżej mogą być dokonywane po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

6. Jeżeli w przypadku zwłoki wykonania przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio utrata całości 

albo części dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego umową to 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej dotacji albo 

odpowiednio jej części, oprócz kar umownych zastrzeżonych powyżej.  



7. Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych. W takim 

wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania. 

§ 11 Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

a)sprzedany przez Wykonawcę Mammograf nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód 

właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany, 

b) Mammograf posiada wadę uniemożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie 

może zostać usunięta, 

c)pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, Wykonawca jest w zwłoce wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia wpłaconego z tytułu niniejszej Umowy. 

Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn 

wskazanych w ust 1a) powyżej. W pozostałych przypadkach Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie po pomniejszeniu o realnie odniesione korzyści Zamawiającego przez okres 

korzystania z Mammografu (pod uwagę bierze się tylko ten czas, w którym Zamawiający mógł z 

Mammografu korzystać). 

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując w nim 

podstawę odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne. 

4. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia 

umowy (w terminie nie przekraczającym 2 dni) z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku 

bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.  

 

§ 12 Podwykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oraz niniejszej umowie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw firm Podwykonawców. 

Wykonawca zamierza/ nie zamierza powierzyć realizację zamówienia objętego przedmiotem umowy 

następującym Podwykonawcom: ……………………………….., w zakresie: 

…………………………………………..  

 



§ 13 Poufność  

 

Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po 

jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, 

handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub 

pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje 

wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich 

pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej 

umowy.  

§ 14 

Zmiana umowy 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

2.Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

 zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

 zmiany kont bankowych,  

 wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące 

działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to 

okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę – 

wówczas możliwe jest przedłużenie terminu na wykonanie zamówienia stosownie do 

przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia, 

 zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków 

umownych, w tym również zmiany okoliczności wynikających z umowy zawartej z 

Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie zakupu przedmiotowego mammografu, 

 wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

 obniżenia wynagrodzenia, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług,  

 zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

 wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego  

3. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 



warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców – wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z 

niniejszej umowy wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty. 

 

§ 15 

Przetwarzanie Danych  

 

1. Strony zobowiązane są do stosowania przepisów 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).  

2. Zamawiający (dalej jako: ”Administrator”) poleca a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania 

dane osobowe przetwarzane w aparaturze diagnostycznej (mammografie), którego zakup 

stanowi przedmiot niniejszej umowy, które Wykonawca przetwarza w związku z realizacją 

Umowy . Przetwarzanie odbywa się w celu i zakresie oraz na warunkach określonych w 

Umowie. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości, z tytułu realizacji obowiązków w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie, ponad to wynikające z Umowy. 

4. Wykonawca nie decyduje o środkach i celach przetwarzania danych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę polegać będzie na dostępie do tych 

danych, oraz wykonywaniu innych, niezbędnych dla realizacji Umowy operacji na danych. 

6. Powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmować będą kategorie w zakresie 

wynikającym z Umowy . 

7. Jeżeli należyta realizacja obowiązków Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej 

Umowy będzie tego wymagała, Wykonawca może dokonać dalszego powierzenia 

przetwarzania danych, w szczególności do podmiotów znajdujących się na Liście Podmiotów 

Przetwarzających, załączonych do niniejszej Umowy. Uprawnienie do dalszego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę nie obejmuje przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia, chyba że przekazanie 

następuje do podmiotów znajdujących się na Liście Podmiotów Przetwarzających. W takim 

przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Administratora wyrażona w formie pisemnej lub 

elektronicznej – zgoda nie jest wymagana w przypadku przekazywania danych do podmiotu 

znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających. 

8.  Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Wykonawcę jest uprzednie 

powiadomienie Administratora o tym fakcie, z jednoczesnym oświadczeniem Wykonawcy, iż 

podmiot któremu zostaną podpowierzone dane osobowe spełnia wymogi, o których mowa w 

art. 28 Rozporządzenia i zostanie to zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia 

przetwarzania danych. Obowiązek uprzedniego powiadomienia Administratora nie dotyczy 

przekazywania danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podmiotów Przetwarzających. 

Uprawnienia podmiotu, któremu Wykonawca dalej powierzy przetwarzanie danych 

osobowych nie mogą być szersze, aniżeli uprawnienia Wykonawcy, wynikające z niniejszej 

Umowy. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być dokonane w formie 

pisemnej lub elektronicznej na adres: iodo@prinn.dabrowa.pl” 
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9. Uprawnienie, o którym mowa w  ustępie powyżej nie wyłącza możliwości wyrażenia przez 

Administratora sprzeciwu wobec dalszego powierzenia, który Administrator może wyrazić w 

terminie 5 dni roboczych od poinformowania go o zamiarze podpowierzenia. Brak reakcji 

Administratora w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z 

brakiem sprzeciwu. 

10. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia 

lub rozwiązania Umowy. W terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy,  

Wykonawca zobowiązany jest usunąć powierzone dane osobowe, jeżeli dokonał ich 

jakichkolwiek kopii lub utrwalił je na jakichkolwiek nośnikach, chyba że obowiązek ich 

dalszego przetwarzania przez Wykonawcę wynika z odrębnych przepisów prawa.  

11. Dostęp do powierzonych Wykonawcy danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub 

współpracownicy Wykonawcy, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych 

danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz 

sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych 

osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te 

dane dotyczą. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy Rozporządzenia oraz, że je 

stosuje,  

13. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Administratorem w zakresie udzielania 

odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia 

(w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek 

informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). 

14. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych 

Wykonawcy informacji, zobowiązany jest on wspierać Administratora w wywiązywaniu się 

przez Administratora z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania 

naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzoru oraz 

osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacjami z organem 

nadzoru (Art. 32-36 Rozporządzenia). 

15. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h po stwierdzeniu 

naruszenia ochrony danych osobowych poinformować o nim Administratora w formie 

elektronicznej na adres e-mail: iodo@prinn.dabrowa.pl Informacja przekazana 

Administratorowi powinna zawierać co najmniej: 

 opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby 

osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

 imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki/osoby, z 

którą Administrator może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia, 

 opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

 opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu 

zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

16. Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 16 powyżej powinno być przesłane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanej.  

17. Zmiana adresu e-mail Administratora, o którym mowa w ustępach powyżej lub zmiana 

sposobu zgłaszania incydentów Administratorowi może być dokonana w formie 

elektronicznej lub dokumentowej i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.  
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18. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych 

i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i 

sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych 

dla wykazania przez Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie oraz przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia. 

20. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez 

Wykonawcę powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw oraz 

Umowy polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub 

wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach - inspekcjach miejsc przetwarzania danych 

osobowych przez Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej 

informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych 

w zakresie, w którym audyt mógłby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli 

przetwarzanych przez Wykonawcę na mocy niniejszej Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić 

swoje stanowisko.  

21. Informacja o planowanej inspekcji zostanie przekazana Wykonawcy z co najmniej 7-

dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz osób 

upoważnionych przez Administratora do przeprowadzenia inspekcji. Powyższe nie wyklucza 

zlecenia wykonania inspekcji przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez Administratora, 

jednakże każda z osób działająca w imieniu podmiotu zewnętrznego może dokonywać 

inspekcji wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Wykonawcy imiennego upoważnienia do 

dokonania inspekcji oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu. W 

przypadku, gdyby przedstawiony przez Administratora zakres inspekcji bądź narzędzia do 

wykonania czynności podczas inspekcji stanowiłoby naruszenie przepisów prawa ochrony 

danych przez Wykonawcę, jest on uprawniony do sprzeciwienia się przeprowadzeniu przez 

Administratora inspekcji i jednocześnie zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o 

tym fakcie Administratora w formie elektronicznej lub pisemnej.  

22. Administratorowi przysługuje prawo wydawania Wykonawcy rekomendacji co do sposobu 

przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez Wykonawcę środków 

technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe. Rekomendacje 

Administratora nie są wiążące dla Wykonawcy, jednakże wydana rekomendacja zobowiązuje 

Wykonawcę do weryfikacji możliwości jej wdrożenia w wewnętrzne procedury 

przetwarzania danych osobowych. Rekomendacje wydane przez Administratora nie mogą 

zakładać naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę w przypadku ich wdrożenia.  

23. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Administratora o wszelkich 

skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i 

administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz 

współdziałać z Administratorem w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie 

Administratorowi wszelkiej dokumentacji z tym związanej. 

24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie 

przetwarzał powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne. 

25. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub innych przepisów w zakresie 

ochrony danych osobowych, Strony ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie 

szkody na zasadach ogólnych, w szczególności wynikających z RODO. 

 

26.  



§ 16 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na potrzeby niniejszego zamówienia 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

ze Stron. 

 

 

 

Załączniki: 

załącznik Nr 1 –Formularz ofertowy  

załącznik Nr 2 – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  

załącznik Nr 3 – Wzór protokołu odbioru końcowego  

 

 

 

 

 

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

Wykonawca                                                      Zamawiający 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do umowy – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  

 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO 

 

 

……………………………. 

Data 

 

 

 

Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie dostarczenia i odbioru  mammografu: 

……………………………………..……….………………. (typ/model/producent), stanowiącego 

przedmiot umowy nr ……………………………………………………………………  

 

Niniejszym strony potwierdzają, że dostarczenie i odbiór ww. sprzętu nastąpiło zgodnie z warunkami 

określonych w umowie nr ………………………………… 

 

 

 

 

 

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

Wykonawca        Zamawiający 

 

 



Załącznik Nr 3 do umowy – Wzór protokołu odbioru końcowego  

 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

 

……………………………. 

Data 

 

 

 

Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie odbioru końcowego sprzętu: mammografu: 

……………………………………..……….………………. (typ/model/producent), stanowiącego 

przedmiot umowy nr …………………………………………………………………… 

 

Niniejszym strony potwierdzają, że odbiór końcowy zamówienia nastąpił w terminie i na warunkach 

określonych w ww. umowie.  

 

Zamawiający zgłosił następujące uwagi: ………………………………………………………… 

 

Wraz ze sprzętem stanowiącym przedmiot umowy, Wykonawca przekazał następujące dokumenty: 

 ……………….. 

 ……………… 

 ……………….. 

 

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

Wykonawca         Zamawiający 

 


