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Oznaczenie sprawy: PN – 12/20      Załącznik nr 5 do SIWZ 

          Umowa  Nr __________/G- PSK/ 20   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2020r.  

po wyborze oferty Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym w  trybie 
przetargu nieograniczonego na  podstawie art. 10 ust. 1,   art. 39 i nast.  ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  
zamówień  publicznych  (Dz. U.  z  2019r. poz. 1843), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 12/20,  rozstrzygniętym  dnia   
…………………………2020  roku 

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. ___________________________________________________________________________________________________________________________  

zwanym dalej Zamawiającym   

a 

______________________________________________, działającym  na  podstawie  wpisu do ____________________________________________,  
Numer KRS: ________________________, REGON:  ____________________,  NIP: __________________________,  reprezentowanym  przez : 

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej 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. 
 
 
Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami, zawierają 
niniejszą Umowę, o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzenia do jonizacji srebrem ciepłej wody użytkowej w 
GPSK, szczegółowo opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ.  

2. Integralną część umowy stanowią: 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy „SIWZ”, 

 oferta przetargowa Wykonawcy z dnia …………………..2020 roku 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
obowiązujące w GPSK UM dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów – Załącznik nr 
_____ do umowy 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom technicznym 
określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie i został 
wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) jako produkt biobójczy oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody użytkowej w tym 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

4. Dostawa określona w niniejszym paragrafie winna być świadczona na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 

§ 2 Termin i warunki realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie do  4 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 
do dnia _________________ 2020 roku wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla personelu na temat 
wymaganych procedur, obsługi i działania urządzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  przekazać Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: 

a) instrukcję obsługi /napisaną w języku polskim/ w formie papierowej i elektronicznej, 

b) dokument gwarancyjny, 
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c) paszport techniczny (dziennik konserwacji) wypełnione i podpisane przez serwisanta z 

wyznaczeniem daty następnego przeglądu technicznego, 

3. Wykonawca zamontuje oraz uruchomi dostarczone urządzenie w pomieszczeniu wskazanym przez 
Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym zostanie zamontowane 
dostarczone urządzenie i dokona odbioru tego urządzenia. Wszelkie koszty związane z montażem i 
uruchomieniem urządzenia ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi i działania 
urządzenia. 

5. Po dokonaniu dostawy, montażu oraz uruchomieniu urządzenia, jak również po przeszkoleniu personelu 
Zamawiający odbierze przedmiot umowy wraz ze stosowną dokumentacją (dokument/y gwarancyjny/e, 
paszport/y techniczny/e), co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez 
strony niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień załącznika nr 1, 3 do SIWZ 

6. Podpisanie przez strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego dotyczącego dostawy i montażu 
urządzenia warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT.  

7. Szkolenie personelu Zamawiającego zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
nie później, aniżeli do dnia określonego jako termin wykonania Przedmiotu Umowy.  
 

8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia  
z zachowaniem terminu umownego będzie niemożliwe lub utrudnione, szkolenie zostanie przeprowadzone 
w terminie późniejszym, z tym jednak zastrzeżeniem, że nieprzeprowadzenie szkolenia w terminie, o którym 
mowa w ust. 7 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, nie stanowi podstawy do odmowy 
podpisania protokołu odbioru końcowego oraz do odmowy zapłaty umownego wynagrodzenia w pełnej 
wysokości. W takim przypadku Wykonawca przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym przez Strony 
terminie.  
 

9. Na dowód przeprowadzenia szkolenia Strony podpiszą protokół szkolenia. 
 

§ 3 Gwarancje jakości 
1. Wykonawca oświadcza, iż udziela pisemnej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ofertą 

przetargową z dnia ………….. r. – ………. miesięcy. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego  
urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty 
związane z usunięciem wady fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.  

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.  

3. Dokument gwarancji zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu dostarczenia przedmiotu umowy. 
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub przekazania rzeczy naprawionej. W przypadku 
wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem 
gwarancji na przedmiot zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, 
wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 

6. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi dla całości dostarczonego urządzenia na okres …….. miesięcy, licząc 
od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia 
udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ……… miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Protokół odbioru końcowego bez 
uwag, potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego stanowi dowód dostarczenia karty gwarancyjnej i 
wszystkich dokumentów poświadczających prawo wprowadzenia do obrotu i użytkowania przedmiotu 
umowy na terenie Polski. 

7. Pełna gwarancja obejmuje koszt dojazdu, robocizny, części zamiennych. 
8. W przypadku awarii urządzenia w okresie wskazanym w ust. 6 Wykonawca przystąpi do ich naprawy w 

terminie nie przekraczającym 24 godzin od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych). Zgłoszenie następuje 
na nr tel. …………. lub adres mailowy ………………@............. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie 
całodobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia. 

9. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 24 godziny od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W 
sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas 
usunięcia awarii nie może przekroczyć _________ dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  

10. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 9, w sytuacji, w której wystąpi konieczność 
sprowadzenia części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w 
ciągu następnych ________ dni oraz dostarczenia w terminie _________ godzin (liczone od daty zgłoszenia o 
awarii) urządzenia zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. 

11. Naprawa urządzenia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionym przypadku naprawa 
może odbywać się w innym miejscu (poza siedzibą Zamawiającego), pod warunkiem wyrażenia zgody przez 



 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1030 - Adm 

Wydanie 1 Strona 3 z 8 

Umowa dostawy 

 
Zamawiającego pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku wykonywania naprawy poza 
siedzibą Zamawiającego Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z jego transportem do i z 
miejsca naprawy. 

12. W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń na nowe lub wymiany ich części lub podzespołów w 
związku z okolicznościami określonymi w ust. 11 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 
rękojmi, w stosunku do nowych, wymienionych urządzeń obowiązują warunki gwarancji i serwisu 
wynikające ze złożonej oferty. 

13. Przerwy w pracy urządzenia spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres 
gwarancji. 

14. Uprawnienia Zamawiający z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.  
15. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 8 – 10 i 12 Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie awarii serwisowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez 
upoważnienia sądu. 

16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia 
dostarczonego w ramach niniejszej umowy, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej 
instrukcji obsługi, z wyłączeniem przeglądów technicznych w okresie gwarancji, które to Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać na własny koszt w terminach wskazanych w instrukcji, zgodnie z wymaganiami 
producenta, minimum 1 raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. Do przeglądów tych, należy 
również przegląd techniczny wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca nie 
wykona powyższego obowiązku Zamawiający nie traci roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli awaria będzie 
spowodowana nie wykonaniem przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu gwarancji. 

17. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe w wyposażeniu 
przedmiotu umowy, stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu umowy u Zamawiającego. 

18. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny zainstalowanego sprzętu i wyposażenia. 
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów 

oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych) do urządzeń medycznych. Zamawiający będzie 
nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak 
dostępność materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia. Reguła z niniejszego punktu nie dotyczy jednak sytuacji polegających 
na wymianie i użyciu wszelkich materiałów wymaganych w trakcie okresowych przeglądów technicznych. 

20. Wykonawca gwarantuje 5-letni okres dostępności do serwisu i części zamiennych liczony od daty upływu 
gwarancji. 

21. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na podzespoły lub elementy zainstalowane w przedmiocie 
umowy w czasie naprawy na okres minimum _________ miesięcy. 

 
§ 4 Wartość przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: 

a. netto: __________________ zł. 

b. brutto:___________________ zł. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składają się wszystkie koszty związane z 
wykonaniem umowy. 

§ 5 Warunki płatności 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 781 16 21 484 i 
upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

3. Rozliczenie należności określonej w pkt 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie faktury VAT, 
wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu dostawy i montażu urządzenia, oraz po właściwym 
przeszkoleniu personelu w zakresie jego obsługi i po protokolarnym odbiorze niniejszego urządzenia. 
Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………………………………………..  

4. 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.  

5. 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. 

6. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez 
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Wykonawcę, że zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne. 

7. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności biegnie od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury korygującej. 

8. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w 
terminie ustalonym w umowie. 

10. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 
pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 
podzielonej płatności tzw. split payment, a jego rachunek bankowy wskazany w umowie znajduje się na 
białej liście czynnych podatników VAT oraz jest objęty mechanizmem split payment.  

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, 
zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i 
okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.  Tym samym wykonawca oświadcza, 
że numer rachunku rozliczeniowego jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na w/w 
liście.  

13. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich zmianach 
jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub 
jego wykreślenia z w/w listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

14. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej strony umowy 
przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zm. ). 

15. 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 Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy, szczegółowo określonych w  ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu 
w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy rozwiązanie / wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w 
szczególności     w przypadkach: 

- dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

- dostawy wadliwego przedmiotu umowy przy braku usunięcia wadliwości w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

- wadliwości w montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy przy braku ich usunięcia  w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w § 3 ust. 8, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w podjęciu działań serwisowych i naprawy, 

d) w wypadku braku wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 8, Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy  
określonej w § 4 ust. 1 umowy, 
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e)  za odstąpienie od umowy / rozwiązanie / wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto umowy 
określonej w § 4 ust. 1.    

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy / rozwiązanie / wypowiedzenie umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego polegających na rażącym naruszeniu postanowień umowy - w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

4. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty  
w ustawowej wysokości. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

§ 7 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy / rozwiązania / wypowiedzenia umowy w 

trybie natychmiastowym w sytuacji gdy Wykonawca: 

a) przekroczył termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, o więcej niż 10 dni 
kalendarzowych. 

b) dostarczył urządzenie, stanowiące przedmiot umowy niezgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

c) dostarczył wadliwy przedmiot umowy i nie usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

d) w sposób wadliwy dokonał montażu i uruchomienia urządzenia, stanowiącego przedmiot umowy i 
nie usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy / rozwiązanie / wypowiedzenie  umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Odstąpienie od umowy / rozwiązanie / wypowiedzenie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b, c i d 
przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z 
zawartymi w umowie postanowieniami. 

4. W razie wystąpienia istotnej 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, 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy / rozwiązać / wypowiedzieć umowę  w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy / rozwiązać / wypowiedzieć 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 zamówienie z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie / za pomocą następującego 
podwykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom zastosowanie mieć będą przepisy art. 39b ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 roku, poz.1843). 
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§ 9 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, szybkość dostawy, zgodność dostawy z umową, szybkość załatwienia reklamacji. 

 
§ 10 Zmiana postanowień umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na zasadzie art. 144 ustawy prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy – Pzp – Zamawiający przewiduje zmianę 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. 

2.1. 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 bezpośredniego życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego  powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

2.2. Aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób 
trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, a które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 

2.3. Aneks w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca 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. 

2.4. Aneks dopuszczający powierzenie części zamówienia podwykonawcy, w przypadku, gdy oferta 
wykonawcy realizującego dostawę nie zawierała wskazania części zamówienia, która na etapie 
realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia 
podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest 
korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego wykonania  
zamówienia. 

3. 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 dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

 
§ 11 Zasady współpracy i kontaktowania się stron 

1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są: 

a) ze strony Wykonawcy – ..............................................., nr tel:…………………………, e-mail………………………… 

b) ze strony Zamawiającego – ……………………………, nr tel:......................................,e-mail.................................... 

2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b niniejszego ustępu 
powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 

3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień do 
niniejszej umowy. 

§ 12  
Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych –I 

 
1. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej ustaniu 

zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 
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) 
zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu 
ochrony danych osobowych.  

2. Prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy w pomieszczeniach znajdujących się w obszarze 
przetwarzania danych osobowych będą nadzorowane przez wyznaczonego, uprawnionego pracownika 
Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracownika, o 
którym mowa powyżej w zakresie realizacji przedmiotu umowy w tych pomieszczeniach.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania 

niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 1.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w 

przypadku stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych.  

5. 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 

 
Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych –II 

 
1.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu,  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, telefon:  
61/8 419 515, strona  internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl; 
b)  w Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych - telefonicznie 61 8 419 707 lub poprzez email: 
iod@gpsk.ump.edu.pl;  
c)  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego PN-32/19 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
d) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający 
może przetwarzać dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę oraz zakres obowiązków pracownika; 
e) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą Zamawiający oraz osoby 
upoważnione przez Zamawiającego (Administratora), podmioty przetwarzające dane w imieniu 
Zamawiającego oraz podmioty w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami 
prawa, w tym Krajowa Izba Odwoławcza, organy kontrolujące. Ponadto 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 2018 r. poz. 1986 z 
późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”, przy czym zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio. 
f)   dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 
g) 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. Okres przetwarzania może być przedłużony w 
granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami.  
h)  Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym jeżeli wymagałoby to 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie 
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu, o którym mowa w art. 96 
Pzp oraz jego załączników, 
− 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, przy czym wystąpienie z powyższym 
żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu; 
Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres wskazany w pkt I 
lit a. 

i)  Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
nie przysługuje:  

− prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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; 

j)  Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jego  dotyczących narusza przepisy RODO; 

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
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k)  obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych 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;  

l) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem        
profilowania. 
m) w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania osób, 
których dane zostały udostępnione Zamawiającemu o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych 
kontaktowych Zamawiającego oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszym paragrafie, 
chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
§ 13 Informacje poufne 

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

- wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,  
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej; 

- wszelkich informacji dotyczących zamawiającego, obejmujących informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 roku, poz. 419); 

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

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy uwzględnieniu słusznych 
interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, sprawy sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu 
właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.  

4. Cesja uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego – brak pisemnej zgody oznacza nieważność dokonanej cesji oraz brak jej skuteczności wobec 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać 
jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Wykonawca oświadcza, iż jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT (do uzupełnienia przy podpisaniu 
umowy).  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 
Wykonawca:                                            Zamawiający: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


