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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Umowa nr ……………………………….. (Wzór) 

 

zawarta w dniu………………………………..2020 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Banacha 1a, 02-097 Warszawa, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod numerem: KRS 0000073036, NIP 5220002529, REGON 000288975 
reprezentowanym przez: 

Roberta Tomasza Krawczyka – Dyrektora   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy 
(zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. 
W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej 
w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia 
Publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 1843) 

 

§1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego tj.: 
............................... (odpowiednio do wygranej części) wymienionego w ofercie 
Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz 
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, 
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-
funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 
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§2. 

Termin realizacji umowy 

Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do __ dni kalendarzowych od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 

§3. 

Warunki dostawy 

1. Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój 
koszt i ryzyko na adres: UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa 

2. Urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy muszą być oznakowane w taki sposób, 
aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

3. Urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy muszą być dostarczone 
Zamawiającemu wraz z oryginalnymi opakowaniami producenta. Do każdego urządzenia 
musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku 
polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. 

4. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty 
załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez 
niego wskazanym, montaż i instalację, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku.  

5. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz 
instrukcję obsługi. 

6. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego. 

7. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokółem (sporządzonym przez 
Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający 
odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

9. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w 
ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 
uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 
dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.    

10. Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia sprzętu z 
co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia i 
montażu.  

 

§4. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu Umowy w wysokości: 

Wartość netto:   ___________________ 

Podatek VAT:  ___________________  
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Wartość brutto:  ___________________ 

2. Ceny jednostkowe zawarte są w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją umowy z uwzględnieniem podatku VAT, innych opłat i podatków, w tym 
wynagrodzenia z tytułu licencji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w 
związku z realizację Umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone po podpisaniu 
przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag, na podstawie 
dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, oryginału prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 1 płatne będzie przelewem bankowym na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 60 dni od daty 
doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 
w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność 
faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego 
w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 
koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

8. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących 
przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia 
itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi 
trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§5. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 45 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku 
naruszenia zasad poufności określonych w § 8, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie.  
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4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
określonych w Umowie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
§ 6.  

 
Gwarancja i wsparcie techniczne 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ................... 
licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji 
przedmiotu zamówienia, następujących usług: 

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 
materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych 
części i podzespołów; 

2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, 

zwanych dalej „usługami serwisu gwarancyjnego”. 
3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w 

przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni 
na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz 
dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na obowiązujące przepisy 
związane z ochroną danych osobowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wymontowania i zatrzymania dysku twardego lub innych nośników danych w przypadku 
konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie Wykonawcy. 

4. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących 
czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

5. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu 
własnych materiałów, sprzętu i narzędzi. 

6. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu gwarancyjnego 
stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od 
Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W przypadku  wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej 
tłumaczeniem na język polski. 

8. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w 
wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może usunąć 
je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z 
zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie Zamawiającego 
lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu. W przypadku 
skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w formie 
pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe 
urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego 
kosztu wykonania tych prac. 

9. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim 
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przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi 
maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W 
razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo. 

10. Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu bez utraty uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

11. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 
producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji 
udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają 
Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

12. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1 Umowy, 

 

§7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części – 
poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień 
publicznych - w sytuacji kiedy: 

1) zostanie zgłoszona do KRS likwidacja Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o wartości przekraczającej 
wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy, 

3) Wykonawca opóźnia się z realizacja Umowy o ponad 14 dni.  

4) nastąpi inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 
prawa  

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 
odstąpienia 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w § 5. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od umowy nie uchyla zakazu cesji wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz 
innego podmiotu bez zgody Zamawiającego.. 

 

§ 8. 
Zasady poufności 

1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których 
Wykonawca będzie miał w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy dostęp będą 
traktowane przez Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej 
wygaśnięciu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym 
przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod rygorem 
pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których 
wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, m.in. do: 
1) Nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek 

formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
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2) Zapewnienia, że upoważnieni pracownicy oraz przedstawiciele Wykonawcy, którym 
informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione nie ujawnią w jakiekolwiek 
formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego; 

3) Zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, 
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do ich uzyskania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, 
do innych celów niż wykonywania czynności wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym 
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z 
postanowieniami Umowy. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem 
wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia 
sądu lub ostatecznej decyzji uprawnionego organu administracji publicznej. W takim 
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o 
których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie 
działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 
dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykorzystywania wyłącznie bezpiecznych, 
szyfrowanych połączeń internetowych w przypadku konieczności zdalnego dostępu do 
systemów informatycznych Zamawiającego. 

 
§ 9. 

 
Własność 

1. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane 
Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną 
własnością Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może udostępniać materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 1, 
osobom trzecim, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały o 
których mowa w ust. 1 wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty 
zostały zapisane w wersji elektronicznej, niezwłocznie po wykonaniu Umowy. 

 

§ 10. 
 

Licencje 

1. W    odniesieniu    do    dostarczonego    w    ramach    realizacji    Przedmiotu    Umowy 
oprogramowania, do którego Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  w  ramach  wynagrodzenia  z  tytułu  Umowy  zapewnić 
udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie z tego oprogramowania oraz aktualizacji i 
poprawek w zakresie wystarczającym do korzystania z nich w sposób określony w 
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Umowie, w tym w szczególności: 

1) wykorzystania w pełnej funkcjonalności określonej w Umowie,  

2) wprowadzania  i  zapisywania  w  pamięci  komputerów,  odtwarzania,  utrwalania, 
przekazywania, przechowywania, wyświetlania i stosowania,  

3) instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji oprogramowania, 

4) korzystania  z  produktów  powstałych  w  wyniku  eksploatacji  oprogramowania a 
także modyfikowania tych produktów oraz ich dalszego udostępniania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że z chwilą odbioru oprogramowania zostanie  dostarczone 
potwierdzenie  udzielenia  Zamawiającemu  licencji/sublicencji  na  to oprogramowanie, 
warunków i czasu udzielonej licencji/sublicencji. 

3. Należy przyjąć, że Zamawiający nie posiada obecnie żadnej nadwyżki licencji. Licencja 
musi być licencją na urządzenie, a nie na użytkownika, gdyż Zamawiający nie jest w stanie 
z góry określić liczby użytkowników. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji w 
nowszej wersji niż oryginalnie przeznaczone dla posiadanych serwerowych systemów 
operacyjnych pod warunkiem, że możliwy jest tzw. downgrade licencji wraz z 
zachowaniem pełnej wymaganej funkcjonalności. 

4. Ze względu na sposób działania obecnego rozwiązania oraz dobre praktyki i zalecenia 
producenta Zamawiający wymaga dostarczenia większej liczby licencji niż absolutnie 
wymagana do obsługi zamawianej liczby urządzeń. 

5. Licencje  na oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych 
w Umowie, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z pozostałej infrastruktury 
teleinformatycznej oraz systemów biznesowych na  niej  zainstalowanych  przez  ich  
użytkowników,  a  także  ograniczać  możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury 
teleinformatycznej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnia, że licencje/sublicencje na korzystanie z oprogramowania nie będą 
zawierały  ograniczeń  polegających  na  tym,  że Oprogramowanie może  być  używane 
wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane 
wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. 

7. W przypadku licencji na korzystanie z oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się, że w 
przypadku  gdy  podmiot  udzielający  licencji  utraci  prawa  niezbędne  do  zapewnienia  
Zamawiającemu możliwości korzystania z tego oprogramowania w okresie obowiązywania 
Umowy, Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu Umowy  wynagrodzenia  dostarczy i 
wdroży  oprogramowanie  równoważne,  posiadające co   najmniej   analogiczne   cechy i 
funkcjonalność w stosunku do oprogramowania pierwotnego. 

8. W przypadku, jeśli z dostarczeniem oprogramowania, o którym mowa w ust. 1,związana 
jest usługa odpłatnego wsparcia producenta programu, o ile Strony nie postanowią 
inaczej, wynagrodzenie  z  tytułu  realizacji  Umowy,  pokrywa  koszt  tej  usługi  w  okresie  
do zakończenia okresu gwarancji na ustalonym w Umowie poziomie. 

 

§11. 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku: 
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1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 
wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować 
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych 
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;   

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na 
asortyment stanowiący przedmiot umowy. 

3) gdy niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności lub  zdarzeń  uniemożliwiających  realizację  Umowy  w  wyznaczonym  
terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień 
zawartych w art. 144 ustawy. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §11 ust. 1. 

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§12. 

RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO): 
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest: 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. 
Banacha 1a, 02 -097 Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@uckwum.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych 
osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu 

przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 
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organu nadzorczego; 
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji 
umowy; 

d) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o 
Państwa dane osobowe. 

2. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do 
danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 
ust. 3 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. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do 
danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez Zamawiającego. W 
przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich 
danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się 
przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych 
obciążają Wykonawcę. 

 

§ 13. 
 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW oraz UMOWA O MEDIACJĘ 
1. Strony ustalają, że wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze 

negocjacji, a jeśli porozumienie nie zostanie zawarte - przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Strony niniejszej umowy dobrowolnie poddają wszelkie spory z niej wynikłe pod 
rozstrzygniecie w drodze mediacji. 

3. Sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w 
spór co do istoty sprawy, w związku z powyższym strony zobowiązują się, przed 
wytoczeniem powództwa wyczerpać tok postepowania mediacyjnego. 

4. Mediatorami rozstrzygającymi spór mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do 
czynności prawnych,  korzystające z pełni praw publicznych. 

5. Osobę mediatora wyznacza, za zgoda strony przeciwnej, otrzymujący wniosek o 
przeprowadzenie mediacji 

6. Koszty mediacji strony ponoszą w częściach równych. Wysokość wynagrodzenia 
mediatora nie może być wyższa niż  określona w: Rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i 
podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 
r. poz. 921)  

7. Mediacje odbywają się na posiedzeniu mediacyjnym. Miejsce mediacji ustala mediator 
wybrany w sposób określony w ust. 5. 

8. W przypadku zawarcia ugody, każdej ze stron przysługuje prawo do skierowania 
wniosku do sądu o jej zatwierdzenie, bądź nadanie klauzuli wykonalności. 

9. Po odbyciu posiedzenia mediacyjnego, strony podpisują protokół z jego obrad, przy 
czym brak rozstrzygnięcia sporu powoduje wyczerpanie toku postępowania 
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mediacyjnego. 
 

§ 14. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, podpisując niniejszą umowę, że dokumenty przedłożone 

Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w następstwie 
którego została zawarta Umowa nie utraciły aktualności i że spełnia, na dzień 
podpisania umowy, warunki udziału w postępowaniu przetargowym. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny zostać dokonane w  formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku użycia w umowie określenia odnoszącego się do terminu dni, rozumie się 
przez to dni kalendarzowe. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
          
 
 
 
 
 
 
 


