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Umowa  Nr __________/G- PSK/18   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2018r. 

po wyborze oferty Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na  podstawie  art. 39 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych  ( tj. Dz. U.  z  
2017r. poz. 1579), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 24/18,  rozstrzygniętym  dnia  ………….. 

pomiędzy 

Ginekologiczno – Położniczym  Szpitalem  Klinicznym  Uniwersytetu  Medycznego  im. Karola  
Marcinkowskiego  w Poznaniu  ul. Polna  33,  60-535  Poznań  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  
Organizacji  Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań - Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  0000002866, REGON  000288840   
reprezentowanym  przez : 

1. inż. Czesława Walkowiaka – Z – cę Dyrektora ds. Technicznych – działającego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego w dniu 30 lipca 2015 roku przez Dyrektora Szpitala 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

… 

reprezentowanym  przez : 

1. ________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą  

§  1  Przedmiot  umowy 

1.    Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego w ramach 
projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w 
największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce”” na  dostawę  sprzętu w celu doposażenia w 
celu doposażenia Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, 
Oddziału Ginekologiczno - Położniczego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  do  siedziby  
Zamawiającego  przedmiot  umowy. 

2. Przedmiotem umowy  jest dostawa urządzeń o parametrach technicznych oraz na warunkach określonych w 
ofercie z dnia  …………..  stanowiącej załącznik  do niniejszej umowy i jej integralną część. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

a. dostawę urządzeń: …………………… o wymaganych parametrach technicznych opisanych w Części Nr 
……….  formularzu  stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, 

b. dostawę urządzeń zaopatrzonych w tabliczki znamionowe zawierające w szczególności SN, rok 
produkcji oraz wytwórcę, 

c. montaż  i uruchomienie urządzenia, 

d. udzielenie co najmniej  ………….. miesięcznej gwarancji na  przedmiot zamówienia wraz z montażem. 

e. pełnozakresowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji 
urządzenia, w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wyprodukowanego  w  
………………… roku. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia  wszystkie  warunki dopuszczenia  do obrotu  oraz 
warunki bezpieczeństwa. 

6. Szczegółowe zasady świadczenia dostawy określa / ją: 
a. specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia 
b. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………… roku, 
c. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obowiązujące w GPSK UM dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów – Załącznik Nr 
3 do Umowy 

§  2  Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostawy przedmiotu  umowy  na  swój  koszt  i  ryzyko do  siedziby  
Zamawiającego  w  Poznaniu,  przy  ul.  Polnej  33. 
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2. Dokumentem potwierdzającym  otrzymanie  przedmiotu  umowy  będzie  protokół  odbioru  technicznego - 
Załącznik Nr … do Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli  stron.  Do  protokołu  
Wykonawca  dołączy  w szczególności  instrukcję  obsługi  w  języku  polskim w wersji papierowej oraz na 
nośniku danych. 

3. Umowa zostanie wykonana w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit a - e, w  terminie do 15 listopada 2018 
roku. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) deklarację zgodności CE z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE wydaną przez 
wytwórcę/autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 
medycznych dotyczy urządzeń, które są wyrobami medycznymi; 

 

§  3  Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 
zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie na piśmie / 
drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się 
współdziałać w zakresie rozwiązywania sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

 
2.  Osobą reprezentującą Zamawiającego: 
 a. w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upoważnioną do sprawowania bezpośredniego nadzoru 

nad jej realizacją jest:  
 …………………….., tel: ………………lub kom. …………….., e-mail: …………..@gpsk.ump.edu.pl 
 
 

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: 
 b. ………………………………………………….., tel.:……………………………….., e-mail:…………………….. 
 
3.  Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony wraz z 

podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej 
osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2. 

 
4.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
 
5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią 

należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów 
telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. 
W przypadku zmian dotyczących numeru konta bankowego zamawiający wymaga powiadomienia 
złożonego zamawiającemu w formie pisemnej, podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentacji 
wykonawcy.  Zmiana powyższych danych, w przypadku braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, 
nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na 
dotychczasowy adres będzie uważana  za  skutecznie doręczoną. 

 

§  4  Wartość  przedmiotu  umowy 

1. Łączna  wartość  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  wynosi: netto  …………  zł,  brutto…………..zł  
wraz z należnym  podatkiem  VAT   i jest zgodna z Załącznikiem Nr 1 do Umowy. 

2. Cena  wskazana  w  ust. 1 obejmuje wartość przedmiotu umowy, określone prawem podatki oraz wszystkie 
inne koszty związane  z  realizacją umowy. 

3. Wymieniona  w ust. 1 wartość brutto  nie  może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. 

 

§  5  Warunki  płatności 

1. Termin zapłaty, w jakim Zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1  za 
dostawę przedmiotu  umowy określonego § 1 ust. 3 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie obustronnie podpisany przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru technicznego, stwierdzający odbiór urządzeń bez wad. 

mailto:wbogurski@gpsk.ump.edu.pl
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Wystawienie faktury, z wyszczególnieniem każdego rodzaju urządzenia wraz z określeniem ceny 
jednostkowej nastąpi w dniu dostawy. 

3. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  identyfikacyjnym  781 16 21 484. 

4. Za  datę  realizacji  płatności  uważa  się  datę  obciążenia  konta  Zamawiającego  przez  bank. 

5. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie będą dokonywane   na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy………………………………………………………………………………………………… . 

6. Strony dopuszczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z umowy tylko za 
uprzednią zgodą Zamawiającego i Organu Założycielskiego wyrażoną na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 

7. W przypadku, gdy stroną niniejszej umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności od Zamawiającego jest 
możliwe wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który faktycznie wykonywał usługi (zakaz dochodzenia 
należności od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny usługodawca). W razie, gdy 
w umowie ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy członkami 
konsorcjum istnieje solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny wobec Zamawiającego. 

 

§  6  Podwykonawcy 

1.     Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy.  
2.   W przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom zastosowanie mieć będą przepisy art. 36b ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2017 roku, poz. 1579). 

§  7  Gwarancja jakości i serwis 

1. Wykonawca  gwarantuje,  że   dostarczony  przedmiot  umowy  jest  nowy  i  wolny  od  wszelkich  wad  
fizycznych  i  prawnych,  w  szczególności  nie  obciążony  żadnymi  prawami  osób  trzecich,  spełniający 
wszystkie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymagania i normy, określone dla tego rodzaju 
urządzeń. 

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne,  w  tym 
niekompletność przedmiotu umowy oraz wady prawne, w  tym  za  ewentualne  naruszenia obowiązującego  
prawa w związku  z  ewentualnym  nieuprawnionym  wprowadzeniem  do  obrotu  i używania  przedmiotu  
umowy lub  jakiegokolwiek  jego  elementu  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,  w  szczególności  
skutkującego  roszczeniami  osób  trzecich. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie funkcjonalnie sprawny i po zainstalowaniu gotowy do 
natychmiastowej eksploatacji. 

4. Wykonawca na przedmiot  umowy: 

a)  ………………………… udziela  …  miesięcy gwarancji, 

rozpoczynającej się  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  technicznego – bez wad. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie objętym gwarancją przeglądów technicznych w 
zakresie i częstotliwości przewidzianej przez producenta. Wykonanie przeglądów technicznych zostanie 
przeprowadzone bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca ponosi ponadto odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 
umowy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego. 

7. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji jakości będzie usunięta przez Wykonawcę 
bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i 
robocizny. 

8. W przypadku wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej 
gwarancji jakości Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 48 godzin (dni robocze) od momentu 
zgłoszenia przesłanego elektronicznie na adres wskazany w §  3  ust.2 lit. b i dokona jej usunięcia w ciągu 
kolejnych  7 dni roboczych.  

9. W przypadku, gdy naprawa usterki lub awarii wymaga sprowadzenia części spoza granicy kraju, przez co 
niemożliwe jest zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 7, termin naprawy może ulec wydłużeniu, po 
przedstawieniu Zamawiającemu w formie pisemnej zasadności przedłużenia,  jednak nie dłużej niż do 21 
dni roboczych. W przypadku niemożności dochowania terminu naprawy lub usterki, o którym mowa w ust. 
7  Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż będący 
przedmiotem umowy na czas wykonania naprawy. 
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10. Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru naprawionego urządzenia, upływ okresu gwarancji jakości określonej w ust. 4, ulega zawieszeniu. 

11. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia 
usług pogwarancyjnych przez autoryzowany serwis. 

12. Serwis gwarancyjny sprawować będzie : ……………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………tel. …………………….. faks: ………….. 

13. Po upływie okresu objętego gwarancją Wykonawca gwarantuje 10 letni okres zabezpieczenia w części 
zamienne. 

     
§  8 Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego zintegrowanego  systemu zarządzania 

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany  system zarządzania (standardy 
akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania Jakością zgodny z 
normą ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000). 

2. Zamawiający informuje, że współpraca z Wykonawcą  będzie podlegała ocenie. Ocena dokonana zostanie 
wg 4 kategorii oceny: jakość produktu, szybkość dostawy, zgodność dostawy z umową, szybkość  
załatwienia reklamacji.  

§  9  Kary  umowne 

Strony  ustalają  odpowiedzialność  w  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  w  formie  
kar  płatnych  w  następujących  przypadkach  i  wysokości: 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  : 

a. za  niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w  §  2  ust. 3  w  wysokości 0,2 %  
wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy  za  każdy  dzień  
opóźnienia, 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca  w  wysokości  10%  łącznej wartości umowy  brutto  określonej w  §  4  ust. 1, 

c. za  odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w 
wysokości 10 % łącznej wartości umowy brutto określonej w  §  4  ust. 1 . 

d. za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w §  7  ust. 7 i 8   w  
wysokości  0,1 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy  za  każdy  dzień  opóźnienia 

e. za niewykonanie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w §  7  ust. 8 w  
wysokości  2 % wartości brutto urządzenia oddanego do naprawy,  

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną :   

a. za  odstąpienie od  umowy  przez  Wykonawcę  z  powodu  okoliczności,  za  które odpowiada 
Zamawiający  w  wysokości  10 % łącznej wartości umowy  brutto określonej w § 4 ust. 1 za  wyjątkiem  
okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  
publicznych. 

3. W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca ma 
prawo do naliczania odsetek ustawowych. 

4. Strony  niezależnie  od  kar  umownych  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach ogólnych prawa  
cywilnego  przewyższającego  kary  umowne. 

 

§  10  Odstąpienie  od  umowy 

1. W razie 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 dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  jednostronnie  w  każdej  chwili ;  w  

szczególności,  w  przypadkach : 
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a. w  trybie  określonym  w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień   

publicznych, 

b. w  przypadku  dostarczenia  przedmiotu  umowy  niezgodnego  z  umową,  wadliwego,  złej  jakości  

lub  po terminie wskazanym w § 2 ust. 3. 

Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 

3. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne  inne  roszczenia  poza  roszczeniem o zapłacenie  

za  rzeczy  już  dostarczone  Zamawiającemu. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d,1e, ustawy   Prawo Zamówień 

Publicznych, 

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w ust. 4 wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§  11  Reklamacje 

1.    W  przypadku  powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona zobowiązana jest wyczerpać 
drogę postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym paragrafie, kierując swoje roszczenia 
wprost do Strony przeciwnej. 

2.     Strona zobowiązana  jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń  Strony w ciągu 14 dni od chwili 
zgłoszenia roszczeń. 

3.    Strony deklarują wolę polubownego załatwienia  ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej 
umowy. 

4. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12  Zmiana  postanowień  umowy 
 

1. Z  uwzględnieniem  zapisu  art.  144  ust. 1  ustawy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  
istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  
dokonano  wyboru Wykonawcy  oraz  określa  warunki  tych  zmian  poprzez  wprowadzenie  do  zawartej  
umowy  następujących  aneksów; 
a. aneks  w  zakresie  wymiany / uzupełnienia  elementów  składowych  sprzętu  w  sytuacji,  gdy  

wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  Wykonawcę  produkt  zmodyfikowany / udoskonalony  
oraz  w  przypadku  zaistnienia  konieczności  wymiany/uzupełnienia  elementów  składowych   
sprzętu  w  związku  z  postępem  technologicznym, pod warunkiem, że zmiana nie zmieni ogólnego 
charakteru umowy w stosunku do umowy zawartej w pierwotnym brzmieniu; 

b. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły 
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, pod warunkiem, że wydłużenie nie 
spowoduje utraty przez Zamawiającego środków finansowych; 

c. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób 
trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron, pod warunkiem, że wydłużenie nie spowoduje utraty przez Zamawiającego 
środków finansowych; 

d. aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim 
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego. 



 

 
Umowa dostawy 

F1030b - Adm 

Wydanie 1 Strona 6 z 7 

 

e. aneks wydłużający termin montażu i uruchomienia dostarczonego w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 
sprzętu, spowodowany uzasadnionymi trudnościami organizacyjnymi lub technicznymi, za zgodą 
Zamawiającego pod warunkiem, że montaż i uruchomienie urządzeń zostanie dokonane nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. . Wydłużenie terminu montażu i 
uruchomienia nie może spowodować utraty środków finansowych przez Zamawiającego. 

f. aneks wydłużający termin wykonania zamówienia, w przypadku uzyskania przez Zamawiającego 
zgody  jednostki finansującej na wydłużenie terminu rozliczenia finansowania, jednak nie dłużej niż o 30 
dni od terminu wskazanego w § 2 ust. 3. Wydłużenie terminu dostawy nie może spowodować utraty 
środków finansowych przez Zamawiającego oraz musi być uzasadnione obiektywnymi trudnościami 
organizacyjnymi lub technicznymi uniemożliwiającymi wykonanie zamówienia w pierwotnie 
określonym terminie. 

2. W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  
pisemnie  wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz z  ich  uzasadnieniem,  z  co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 13 Informacje poufne 

1.    Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do 
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

       1.1.  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); 

       1.2.   informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

§ 14 Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 
966) o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w w/w. 
ustawie. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 
wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych 
jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych ( Dz. U. z 2004 Nr 100, poz. 1024) - jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach 
informatycznych. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych 
Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w celu 
realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w 
przypadku stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych. 

8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do zwrotu 
powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych drugiej stronie oraz usunięcia w rozumieniu art. 7 
ustawy wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu, nie później niż w terminie 21 dni od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. Obowiązek powstaje w przypadku pisemnego powierzenia 
wykonawcy danych osobowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego umowy o powierzeniu danych osobowych. 

§ 15 Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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a) administratorem danych osobowych jest  Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu,  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, telefon:  61 8 

419 673, faks:  61 8 419 620, strona  internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl 

b) inspektor ochrony danych osobowych w Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu kontakt  tel. 61 8 419 707 , adres e-mail : 

iod@gpsk.ump.edu.pl 
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PN 24/18  prowadzonym w trybie  przetargu 
nieograniczonego  ; 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 1); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego  dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
  

§ 16  Postanowienia  końcowe 

1.   Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów  mogących  
wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy. 

2.   W  przypadku  braku  porozumienia  (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez 
jedna ze stron z propozycja polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich 
praw przed właściwym rzeczowo sądem w Poznaniu.. 

3. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  
polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  
Prawo  zamówień  publicznych  ( tj.   Dz. U.  z  2017r.  poz. 1579).  

4. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  na  prawach  oryginału;  trzy dla  
Zamawiającego,  jeden  dla  Wykonawcy.   

 

        Zamawiający :                                  Wykonawca : 

 

                                                 
1)

 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
2)

 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/

