
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

U M O W A   nr ………….. 

zawarta w dniu ………………r. 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na zasadach określonych w art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  z dnia 19.01.2004 r. z późn. zmianami 

pomiędzy:  

Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach kod 

pocztowy: 08-110) przy ul. Poniatowskiego 26, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla 

miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000336825, kapitał zakładowy: 201.615.500,00 zł., Regon: 141944750,    NIP: 

821-25-77-607, reprezentowanym  przez:  

Marcina Kulickiego – Prezesa Zarządu 

Dariusza Młynarczyka – Członka Zarządu 

Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym   

a firmą 

…………………………… z siedzibą w ……………………….. (kod pocztowy: …………), 

przy  ul. …………………………… , zarejestrowaną 

w ……………………….…, ………..…………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  KRS: ……………, kapitał zakładowy: ………… zł., 

Regon: ………..…….,  NIP: ………………….., reprezentowaną  przez:  

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

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

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

o następującej treści: 

Przedmiot zamówienia 

§ 1. 

1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający powierza a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą z dnia ……………………… r., 

zadanie pod nazwą: „Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu rezonansu 

magnetycznego łącznie wykonaniem adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na Pracownię 

Rezonansu Magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z 

o.o.” 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) realizację na rzecz Zamawiającego prac polegających na wykonaniu projektu  

budowlanego ze wszystkimi potrzebnymi branżami wraz z przedłożeniem uzgodnień 

zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, projektu wykonawczego, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – sporządzonych 

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz koncepcją rozmieszczenia 

pomieszczeń.   

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,  

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy, 



3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót, 

4) dostawę, instalacje i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego, zgodnego z 

załącznikiem nr 1 do UMOWY – Oferta techniczna, 

5) dostawę i montaż mebli i wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń pracowni 

MR, objętych przedmiotem zamówienia,  

6) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także 

przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu 

powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych; 

7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i 

wyposażenia, w tym medycznego; 

8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w 

wyniku przeprowadzonych robót budowlanych, 

9) przeprowadzenie wymaganych szkoleń, 

10) pełnienie serwisu gwarancyjnego. 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Opis i wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

a) Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powinna być wykonana w 

terminie do 3 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy i być w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie rysunki muszą 

być w pełni zwymiarowane. Dokumentacja musi zawierać: 

- projekt architektoniczno-budowlany ze wszystkimi potrzebnymi branżami; 

- projekt wykonawczy; 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

Projekty budowlane należy sporządzić w 5 egzemplarzach oraz  w formie 

elektronicznej (pdf i dwg) i przekazać Zamawiającemu. 

b) Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1 ma zostać wykonana zgodnie 

z SIWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym udostępnionym Wykonawcy jako 

załącznik do SIWZ 

c) Wykonawca w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych zobowiązany 

jest do wykonania zmian w dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Roboty zamienne i zmiany w dokumentacji projektowej nie mogą 

wykraczać poza zakres umownego przedmiotu zamówienia. Warunkiem 

wykonywania robót zamiennych i zmian w dokumentacji projektowej będzie 

niezmienność ceny umownej.  

2) Wymagania dotyczące robót budowlanych: 

a) Obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać 

wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

b) Wykonawca wykona wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

 zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 

 uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym 

prowadzone będą roboty oraz obszarów zanieczyszczonych w wyniku 

prowadzonych robót; 

 zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego 

robót kompletu dokumentów (w 1 kpl.), na który składały się będą: dokumentacja 

jakości wyrobów, w tym dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i 

stosowania użytych materiałów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń i 

sprzętu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i 



higieniczne, karty katalogowe, karty gwarancyjne, itp.), protokoły odbiorów robót 

zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz 

niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 

wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

3) Wymagania dotyczące wyposażenia: 

Dostarczone wyposażenie i zamontowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, 

nieuszkodzony, po zainstalowaniu/zamontowaniu gotowy do pracy i bezpośredniego 

użytku. 

4. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ponosi 

Wykonawca.  

5. Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy 

wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. 

Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie 

prowadzenia robót wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości. 

 

Odpowiedzialność za osoby trzecie. Prawa autorskie. 

§ 2. 

1. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy 

realizacji niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za własne. 

2. Wykonawca oświadcza iż nabędzie, najpóźniej na dzień przekazania Zamawiającemu 

opracowań objętych przedmiotem umowy, wszelkie prawa i uprawnienia do dysponowania 

przedmiotem umowy, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu 

poszczególnych dzieł objętych przedmiotem umowy, wolnych od wad prawnych i wad 

fizycznych.  

3. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. 

zm.),w tym w szczególności: 

1) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.; 

2) wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do sieci internet; 

3) rozpowszechniania utworów; 

4) przetwarzania w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 

5) wykorzystania w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych 

na jego realizację; 

6) wykorzystywania w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w tym 

promocyjnej i reklamowej. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, niezależnie od ust. 3, do wyłącznego 

wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nienaruszalności treści i formy 

dokumentacji projektowej, pierwszego udostępniania publiczności oraz wykonywania 

nadzoru autorskiego nad dokumentacją zamienną lub jej częścią oraz zobowiązuje się do 

niewykonywania w/w osobistych praw autorskich przez cały okres ich trwania. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego zezwolenia na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, w szczególności wszelkich jego 

przeróbek i adaptacji, tj. do wykonywania autorskich praw zależnych. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i osobistych, o których mowa w ust. 3 i 4, 

nastąpi w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, z 

chwilą protokolarnego bezusterkowego odbioru wykonanych prac oraz zapłaty przez 

Zamawiającego przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 



6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu naruszenia przepisów 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w tym wobec osób trzecich. 

7. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a dotyczące przedmiotu umowy, 

będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy i niniejszym Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu. 

8. Powyższe zezwolenia udzielone Zamawiającemu są nieodwoływalne i nie są uzależnione 

od żadnych warunków oraz zostały udzielone Zamawiającemu bez prawa ich 

wypowiedzenia lub cofnięcia. 

 

Teren budowy  

§ 3. 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych. 

Zamawiający wraz z terenem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

2. Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg, chodników  

w otoczeniu terenu budowy oraz inne niezbędne elementy współpracy wg protokołu 

przekazania terenu budowy. 

3. Zabezpieczenie poboru oraz dostawy wody, a także odbiór ścieków dla celów robót 

budowlanych, zapewnia Zamawiający. 

4. Zabezpieczenie poboru oraz dostawy energii elektrycznej dla celów robót budowlanych 

zapewnia we własnym zakresie Zamawiający. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. 

Nr 47, poz. 401).  

6.  Zgodnie z 208 art. Kodeksu Pracy Wykonawca i  Zamawiający: 

- zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

-wyznaczają Koordynatora ze strony Zamawiającego, sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym 

miejscu, w osobie Marii Matacz- Koordynatora Służby BHP. 

7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca podpisze oświadczenie 

zobowiązujące do przestrzegania przepisów p.poż na obiektach Zamawiającego objętych 

przedmiotem zamówienia. 

8. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia szkody                             

czy uszczerbku zdrowia lub mienia osób, które uległy wypadkowi z przyczyn 

niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy oraz terenu bezpośrednio przyległego, 

zgodnie z protokółem przekazania terenu budowy. 

 

 

Obowiązki Wykonawcy  

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu 

materiałów i sprzętu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz złożoną ofertą. 

2. Każda zmiana materiałów w stosunku do dokumentów i opracowań, o których mowa w 

ust. 1, uzgadniana będzie z Zamawiającym. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę 

materiału droższego niż przewidziany w opracowanej dokumentacji projektowej i/lub w 

ofercie, nie będzie on stanowił dla Zamawiającego kosztu dodatkowego. 



3. Zastosowane przez Wykonawcę materiały budowlane muszą spełniać obowiązujące 

normy, posiadać stosowne atesty lub certyfikaty oraz muszą spełniać wymogi ustawy z 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 tekst jedn. ze 

zmian.). 

4. W przypadku stwierdzenia, iż użyte materiały nie spełniają obowiązujących norm, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona ich wymiany na materiały właściwe na 

własny koszt i pokryje koszty ewentualnych badań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności na sumę ubezpieczenia 

minimum 1 000.000,00 zł;  

6. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,                             

o którym mowa w ust. 5, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym  czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy; 

2) wykonywanie umowy i prowadzenie prac budowlanych w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu wykonywanie działalności medycznej na pozostałych oddziałach 

szpitala; 

3) dbanie o porządek na terenie budowy; 

4) kompletowanie, w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie 

do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

5) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru  

w trakcie trwania robót, w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 

termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia. 

6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

 

Warunki płatności wynagrodzenia 

§ 5. 

1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia przysługuje łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe (aparat rezonansu magnetycznego, roboty budowlane-  

robocizna, materiały i sprzęt) w kwocie: …….…………… zł, w tym VAT: ………..…zł.                                  

(słownie łączne wynagrodzenie: …………………………………………………. złotych), 

w tym: 

a). za dostawę aparatu: ……………………………zł., w tym VAT…………….………. zł. 

b). za wykonanie prac remontowo-budowlanych (związanych z wykonaniem umowy) oraz 

szkolenia personelu Zamawiającego i utrzymanie oferowanych warunków gwarancji  

dotyczących aparatu a także dostawy wyposażenia: ……...… zł., w tym VAT………. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty wynikające z zawartej 

umowy, niezbędne do poniesienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia.       



3. Należność z tytułu dostawy aparatu rezonansu magnetycznego będzie dokonana po doręczeniu 

przez Wykonawcę oryginału protokołu Zdawczo – Odbiorczego potwierdzającego dostawę oraz 

oryginału faktury VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

4. Należność z tytułu wykonania robót budowlanych i innych elementów związanych z wykonaniem 

zadania, określona w § 5 pkt.1a) Zamawiający przekaże w formie przelewu na podstawie 

wystawionej prawidłowo faktury VAT na konto wskazane przez Wykonawcę pod warunkiem 

załączenia do faktury Protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca dodatkowo ma obowiązek załączenia do faktury VAT: 

1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców - 

oświadczenie, iż Wykonawca dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za 

wykonaną przez nich część zamówienia wraz z oświadczeniami Podwykonawców, że 

otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do 

Wykonawcy. 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców - 

oświadczenie, iż Wykonawca realizował przedmiot umowy bez udziału 

Podwykonawców. 

6. Zapłata faktury, o której mowa w pkt.3 nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania 

faktury. W przypadku błędnego obciążenia, błędów formalnych w fakturze lub braku 

dostarczenia z fakturą dokumentów (m.in. Protokołów i oświadczeń), termin płatności ulega 

przesunięciu i jest określony do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury korygującej lub uzupełnienie braków. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Faktury wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, będą składane przez Wykonawcę 

osobiście w Kancelarii Spółki lub drogą pocztową/pocztą kurierską na adres Zamawiającego z 

dopiskiem „kancelaria”. 

8. Za zwłokę w płatności określonej w ust. 8, Wykonawca może naliczyć odsetki w 

wysokości ustawowej. 

 

 

Zmiany umowy 

§ 6. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty jak również warunki takich zmian zgodnie z art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych  w 

art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

§ 7. 

1. Ostateczny termin dostawy przedmiotu niniejszej umowy określa się na dzień 24.11.2017 

r.; ostateczny termin realizacji zadania łącznie z wykonaniem prac adaptacyjnych i szkoleń 

określa się na dzień 24.12. 2017 r. 

2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie wykonania robót 

budowlanych i dostaw związanych z wykonaniem umowy określać będzie harmonogram  

opracowany przez Wykonawcę (uwzględniający założenia Zamawiającego opisane w 

SIWZ) w terminie max do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy i zaakceptowany 

przez Zamawiającego.  



3. Harmonogram może podlegać zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, nie może powodować zmiany ostatecznego terminu wykonania w zakresie 

dostawy aparatu rezonansu magnetycznego. 

4. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony 

umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu. 

 

Kary umowne 

§ 8. 

1. Strony ustalają kary umowne, z tytułu: 

1) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

2) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, lub jej zmiany, 

-    Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % od łącznego 

wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki przekroczenia 

terminu; 

3) niewywiązania się z warunków gwarancji i serwisu dla urządzeń i wyposażenia, 

Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,01 % od łącznego 

wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki przekroczenia 

terminu;  

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego w §12 umowy zobowiązania 

dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników związanych z 

bezpośrednim wykonaniem czynności wskazanych przez Zamawiającego; 

5) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2. W przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie naliczonej kary, zgodnie z 

wystawioną wcześniej notą księgową, Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia jej z 

pierwszej płatności wynikającej z realizacji niniejszej umowy. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę na 

zasadach ogólnych. 

 

 

Odbiory robót budowlanych 

§ 9. 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających; 

2) odbiór końcowy robót budowlanych. 

2. Odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez 

Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 

do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc 

od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, zgodne ze wzorem 

zawartym w załączniku do umowy. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia zakończenia robót, pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 



5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

Inspektora nadzoru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbiorowych lub odmowy 

dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia odbioru. 

7. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym 

terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie Strony. 

8. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi 

na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu 

następnym po dokonaniu odbioru.  

9. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

niezbędne dokumenty, takie jak: dokumentacja jakości wyrobów, w tym dokumenty 

zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych 

oraz dostarczanych urządzeń i sprzętu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoły rozruchu oraz niezbędne 

zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest 

gotowy do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nie przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 9 Zamawiający może odmówić odbioru. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar 

umownych za zwłokę zgodnie z § 8 ust. 1pkt 5. Wyznaczając nowy termin Strony umowy 

uwzględnią wymagania techniczne i organizacyjne. 

12. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót. 

13. Wraz z podpisaniem bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, Wykonawca 

dostarczy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 10. 

1. W przypadku nie realizowania umowy przez Wykonawcę zgodnie z jej zapisami, 

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji umowy zgodnie z jej brzmieniem, w 

terminie oznaczonym - nie dłuższym niż 3 dni robocze od wezwania. W przypadku 

dalszego nie wywiązywania się Wykonawcy z postanowień umowy, nastąpi odstąpienie 

od umowy i obciążenie Wykonawcy karą w wysokości określonej w  umowy §  8 ust. 1 

pkt. 5 niniejszej umowy. 

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od realizacji umowy przez jedną ze Stron, wymaga formy pisemnej oraz 

pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.  

 

Osoby odpowiedzialne 

§ 11. 

 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją wykonania robót budowlanych - w imieniu 

Zamawiającego pełnić będzie ……………………………………...……………………… . 



2. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy są: 

1) Wojciech Czuba – Kierownik Działu Aparatury Medycznej –nadzór nad realizacją 

umowy w zakresie dostawy i instalacji aparatury medycznej; 

2) Krzysztof Wiedeński, Alina Sabiniak – pracownicy Działu Eksploatacyjnego -  nadzór 

nad realizacją umowy w zakresie: projektu, harmonogramu  

3) Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu 

umowy są: 

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

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

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

4) Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, którejkolwiek z osób 

wskazanych ust. 4, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  

 

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

§ 12. 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

tracie wykonywania Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

2. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby 

zaangażowane przy wykonywaniu Umowy.  

3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

5. Szczegółowe obowiązki stron określa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

załączona do niniejszej umowy. 

 

Gwarancja i serwis aparatu 

§ 13. 

 

1. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 

protokolarnego odbioru końcowego robót. 

2. Gwarancja na wbudowany i dostarczony sprzęt i urządzenia w ramach robót budowlanych 

powinna być równa gwarancji udzielonej przez producenta. 

3. Na dostarczony aparat rezonansu magnetycznego Wykonawca udziela gwarancji 24 

miesięcznej gwarancji oraz …..  miesięcznego serwisu pogwarancyjnego  (zgodnie z ofertą 

z dnia …., )  licząc od dnia protokolarnego odbioru dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej umowy na roboty budowlane w okresie gwarancji - w terminach 

technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wyłączony będzie z okresu 

gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania 

usuwania usterek, wad oraz naprawy.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o 

których mowa w ust. 1 -3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.  

7. W przypadku niezachowania terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie 

wyznaczonym zgodnie z ust. 4 - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 



wysokości 0,01 % od wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 lit. c), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 

7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiającego lub nie usunie wad i 

usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej, o ile posiada 

autoryzację producenta - bez utraty praw wynikających z gwarancji.  

10. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i 

potwierdzone pisemnie. 

11. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 

a) wady i usterki urządzenia wynikłe na skutek eksploatacji (używania) urządzenia przez 

Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do 

instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, i wywołane nimi wady i usterki (uszkodzenia), samowolnych 

napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub 

inne nieuprawnione osoby); 

b) wady/usterki (uszkodzenia) spowodowane zdarzeniami zewnętrzni,  w tym losowymi, 

m.in.  tzw. siłą wyższą (np. pożar, powódź, zalanie itp.) 

12. W zakresie 24 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i …. miesięcznego (zgodnego z 

ofertą Wykonawcy serwisu pogwarancyjnego wymagane jest:  

a) Wykonywanie zalecanych przez producenta kontroli bezpieczeństwa i sprawności 

technicznej aparatu. 

b) Monitorowanie stanu technicznego aparatu 24/7 

c) Możliwość zgłaszania usterek 24/7 

d) Czas rozpoczęcia zdalnej diagnostyki za pomocą łącza internetowego do 30 min od 

zgłoszenia usterki w godzinach pracy serwisu 

e) Informacja zwrotna z planem działania rozwiązania problemu w ciągu 2 godzin od 

zgłoszenia usterki w godzinach pracy serwisu. 

f) Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy do 16 godzin od przyjęcia zgłoszenia 

naprawy w godzinach pracy serwisu. 

g) Gwarantowany czas usunięcia awarii w terminie do 72 godzin w dni robocze. 

h) Sumaryczny czas niesprawności dla aparatu nie przekroczy 20 dni roboczych 

i) Praca inżynierów serwisowych – robocizna oraz dojazdy w ramach gwarancji. 

j) Wykonanie wszelkich napraw dla w/w urządzenia. 

k) Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii łącznie z częściami specjalnymi. 

 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

Ogólne warunki 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp obowiązek 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. dostawy 

rezonansu, jego instalacji i uruchomienia oraz sprawowanie serwisu i utrzymywanie 

warunków gwarancji. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 



wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

§ 15. 

Umowy z podwykonawcami 

1. W umowach z podwykonawcami Wykonawca winien zawrzeć zapisy: 

a. o udzieleniu przez podwykonawcę solidarnie z Wykonawcą gwarancji na całość zakresu 

robót wykonanego przez podwykonawcę oraz dostarczone przez niego urządzenia na 

zasadach określonych w niniejszej umowie dla gwarancji udzielanej przez Wykonawcę; 

b. o zobowiązaniu do składania oświadczeń wymaganych niniejszą umową; 

c. o obowiązku zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców realizujących 

prace na obiekcie; 

d. o zwolnieniu Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podwykonawcy za części 

wynagrodzenia za wykonane prace, zatrzymane lub potrącone w związku z udzieleniem 

przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

e.  obowiązku wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż; 

f. dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę zgodnie z § 17 oraz 

obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych w tym zakresie. 

g. zobowiązujące podwykonawców/dalszych podwykonawców do składania na pisemne 

żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy zaświadczenia z właściwego Urzędu 

Statystycznego potwierdzającego, że usługa świadczona na podstawie umów 

podwykonawczych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz  z 

zakresem działalności PW zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest usługą 

budowlaną wskazaną w Załączniku Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. 

h.  zawierające oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, że zakres 

usług jakie będzie świadczył na podstawie umów podwykonawczych są usługami 

budowlanymi wskazanymi w Załączniku Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz zobowiązuje Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do wskazania na 

wystawianych fakturach właściwego kodu PKWiU dla wykonywanych usług. 

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy zobowiązani są na każdej fakturze VAT 

wystawianej za wykonane usługi budowlane wskazane w Załączniku Nr 14 do ustawy o 

podatku od towarów i usług stosować dopisek „odwrotne obciążenie”. 

i.  zobowiązujące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do pozostawania w całym 

okresie realizacji umów podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT; 

zobowiązujące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do składania na pisemne 

żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przedstawiać aktualnych zaświadczeń z 

właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające status  podwykonawców/dalszych 

podwykonawców jako czynnych podatników VAT.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  



3. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

wprowadzenia zmiany do umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2. 

9.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.  

 

§ 16. 

Warunki płatności podwykonawcom 
1. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z 

podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami. W przypadku braku podwykonawcy, 
Wykonawca składa oświadczenie, że wskazany protokołem odbioru zakres robót wykonał bez 
udziału podwykonawców. 

2. W przypadku podzlecenia wykonania robót podwykonawcom, Wykonawca w dniu odbioru 
wraz z fakturami przedkłada: 

a) protokoły odbioru robót wykonanych na podstawie zawartych umów na podwykonawstwo, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, w rozumieniu §15 umowy, podpisane przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który wykonał zlecone roboty, 

b) pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie przez 
Wykonawcę należnego wynagrodzenia (wzór – załącznik nr 1 do umowy). W przypadku 
braku przedłożenia wraz z fakturą ww. dokumentu Zamawiający jest uprawiony do 
wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu przedłożenia Zamawiającemu 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie zapłaty z ww. powodu nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcę do naliczenia odsetek 
wynikających z zapisów niniejszej umowy. 



3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje w terminie 30 dni bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dotyczą wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności takiej zapłaty, w terminie 10 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 

 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

§ 17. 

1. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), osób w pełnym 

wymiarze czasu pracy (cały etat) wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia i polegających na bezpośrednim fizycznym ich wykonywaniu:  
a) w zakresie instalacji sanitarnej – minimum 1 osoba wykonująca czynności, 
b) w zakresie instalacji elektrycznej –minimum 1 osoba wykonująca te czynności, 
c) w zakresie robót budowlanych – minimum 2 osoby wykonujące te czynności. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót 

budowlanych. Kopia umów powinna zawierać takie dane jak: imię, nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  i wymiar etatu. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o których mowa wyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w liczbie i wymiarze czasu 

pracy wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 



przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 4  niniejszej umowy.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 18. 

 

1. Wykonawca wniósł, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości  5 % ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto w § 5 ust. 1, co stanowi równowartość kwoty: ………….. PLN 

(słownie: …................................................................złotych). 

2. Zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 powyżej, służy do pokrycia roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci 70% kwoty 

zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w 

pełnej wysokości 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia. 

5. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez 

Wykonawcę. 

6. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu nie może 

upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i 

przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

7. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału nie może 

upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi. 

8. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w 

terminach wskazanych w punktach 6 i 7 niniejszego rozdziału Wykonawca obowiązany 

jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to 

dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia. 

 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 

 

1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie 

Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. 

2. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, 

wszelką korespondencję skierowaną na znany Zamawiającemu adres uważa się za 

skutecznie doręczoną.  



3. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na rzecz 

osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności dokonanej czynności. 

 

 

 

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone 

Kodeksem Cywilnym, Prawem budowlanym, SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Jakiekolwiek nieporozumienia, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej 

umowy, będą rozpoznawane przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby 

Zamawiającego.  

6. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, Wykonawca zawezwie Zamawiającego do 

próby ugodowej – art. 184 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeksu (postępowania 

cywilnego Dz.U.1964 Nr 43, poz. 296 ze zmian.).  

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Oferta techniczna  

2) Wzory Protokołów odbioru 

3) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

 

W Y K O N A W C A:                Z A M A W I A J Ą C Y: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1                                       
 
 

      ............................ 
Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego   
 

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA 
PERSONELU  

I ODBIORU KOŃCOWEGO (WZÓR) 
 
DOTYCZY UMOWY NR(umowa z wykonawcą)………… z dnia …………………………….. 
 

 
CZĘŚĆ A - DOSTAWA 

 
W dniu dzisiejszym dostarczono do .......................... w ………….. n/w wyroby z niezbędnym 
oprzyrządowaniem: 
 

Nazwa wyrobu  
Dostarczona 

ilość 
Wartość brutto 

[zł] 

   

 
………………………., dnia ……………….... 
 

 
……………………….……………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 

 
CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 

 
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano 
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym 
postanowieniem: 
 

Miejsce montażu Ilość zamontowanych 
urządzeń 

 

 
Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego 
uruchomienia. 
Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 
Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, 
w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
………………………., dnia ……………….... 
 

 
 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 



CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU 
 

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego                       
w części A. 
 

Nazwa wyrobu 
Ilość 

przeszkolonych 
osób 

Potwierdzenie 
dokonania szkolenia 

   

   

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY 
 

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej 
z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.  
 
Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSTAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 2 
 

 Budowa:  

 

Obiekt:   

 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT 
(częściowego/końcowego) 

/WZÓR/ 

 

W okresie od dnia ……..2016 do dnia ……….. 2016 

 

Sporządzony w dniu …………2016 przy udziale przedstawicieli: 

Inwestora:  Pana(i)  

Generalnego 
wykonawcy: 

 Pana(i)  

Podwykonawcy:  Pana(i)  

Innych członków:  Pana(i)  

  Pana(i)  

  Pana(i)  

Komisja stwierdza co następuje: 

 

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru 
(kartotece). 

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: 

 

Nr 
Nazwa elementu lub 

części obiektu 

Wartość wg 
ryczałtu lub 
kosztorysu 

wykonawczego 
(netto) 

Potrącono w 
koszt. Wyk. Z 

tytułu wad 
trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi 
i zastrzeżenia stron 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

Wartość bez VAT         

VAT  …. %         

Wartość robót z podatkiem 
VAT 

        

         

3. Roboty ujęte wyżej w kol. 1-3 zostały wykonane zgodnie z projektem. 

4. Wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określono w kol. 3.  

5. Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 5. 



 

Zestawienie wartości wykonanych robót 

Lp. Rodzaje robót asortyment elementy 

Wartości robót 
wg kosztorysu 
ofertowego lub 

zestawienia 
kosztów robót 

(netto) 

Od początku budowy  

Wartość 
wykonanych 

robót  w okresie 
rozliczeniowym  

(netto)    

Zaawansowanie 
Wartość 

wykonanych 
robót (netto) 

Wartość 
wykonanych 

robót wg 
poprzedniego 

protokołu  
(netto) 

[kol 5/ 3] [kol 6+ 7] 
[kol 5 

z poprz. Prot] 

zł % zł zł zł 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  RAZEM:           

       

Protokół sporządzono bez udziału / z udziałem* przedstawiciela inwestora – w przypadku nieobecności przedstawiciela inwestora podać uzasadnienie. 

       

       

       

 (podpis Inspektora Nadzoru)   (podpis Inwestora)  (podpis Wykonawcy) 

       

 * - niepotrzebne skreślić      
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Załącznik nr 3 
Protokół odbioru końcowego robót 

/WZÓR/ 
 

dotyczących…………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………..................... 
Sporządzony w siedzibie………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………w dniu ……………………………. 
Komisja w składzie: 
 
Strona przyjmująca – Zamawiający: 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
przy udziale - inspektora nadzoru 
4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych 
5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych 
6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych 

Strona przekazująca – Wykonawca 
7. ………………………………………………......-kierownik budowy 
8. ........................................................................-kierownik robót budowlanych 
9. …………………………………………………..-kierownik robót sanitarnych 
10. …………………………………………………-kierownik robót elektrycznych 
 
Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się,                
co następuje: 
1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy w dniu ……………………. powiadomił 
zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego . 

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy w dniach……………………………...... 
potwierdzili gotowość do odbioru. 

2). Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej             
w dniu ………………. pomiędzy ………………………………………………………….,                       
a ……………………………………………………….. oraz aneksami nr …………..                  
z  dnia…………………………. do ww. umowy. 
3). Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie                
z zapisami w dzienniku budowy. 

Termin umowy został dotrzymany */ opóźniony o……………………..dni z przyczyn*: 
- zależnych od wykonawcy* 
- zależnych od zamawiającego* 
- niezależnych od stron umowy* 
- określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych 
ustaleń stron*. 

4). W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać 
wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone 
(…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………)*. 
5). Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna 
dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie zamawiającego. 
6). Wykonawca przekazuje zamawiającemu dziennik budowy oraz w oddzielnie spiętym 
zbiorze:  
a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić 
brakujące elementy); 
b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące); 
c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące); 
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d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 
przez wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące); 
e) inwentaryzację geodezyjną; 
f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia; 
g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym ,warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi 
normami; 
h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku 
terenu robót/budowy (w przypadku zmian oświadczenia kierownika budowy powołane 
w pkt g powinno być poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru); 

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
i warunków pozwolenia na budowę, wykonawca dołączył kopię rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym 
opisem; 

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty; 
k) inne (wymienić jakie). 
Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym 
wykazem. 
7). Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, 
(jeżeli nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru). 
8). Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek (jeśli tak, należy wymienić 
jakie i podać termin ich usunięcia). 
9). Teren budowy został uporządkowany (jeżeli nie, wymienić sposób i termin 
uporządkowania terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym 
do dokumentacji budowy. 
10). *W związku ze stwierdzeniem, że: 
- stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu), 
- dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie 
z zapisami w pkt 6 protokołu) 
zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego 
odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ………………………..... 
Do tego czasu wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach …………… braki 
i usterki. 
11). *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………............... 
(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia). 
12). W związku ze stwierdzeniem, że: 
a) roboty budowlane zostały zakończone 
b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna 

c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich 
usunięcia za zgodą stron) 

zamawiający dokonuje z dniem ……………… odbioru końcowego przedmiotu umowy 
powołanej w pkt 2 protokołu. 
13). Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na…………m-cy od daty 
podpisania niniejszego protokołu, czyli do dnia…………………….. 
14). Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł 
(słownie…………………………………………………………………………............……) 
zgodnie z kosztorysem ofertowym / zamiennym / powykonawczym*. Do dnia spisania 
niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł 
(słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie 
z protokołami odbiorów częściowych z dnia .............................................................. 
15). Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł 
(słownie………………………………………………………………………………………................
..............................................................................................................................) 
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16). Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego 
 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

 

Inspektorzy nadzoru 
 

4. ………………………….. 

5. ………………………….. 

6. ………………………… 

 

Przedstawiciele Wykonawcy 
 

7. …………………………. 

8. …………………………. 

9. ………………………….. 

10. …………………………. 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

zawarta w dniu …………….. 2017 r.  

pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach kod 

pocztowy: 08-110) przy ul. Poniatowskiego 26, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta 

st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000336825, kapitał zakładowy: 201.615.500,00 zł., Regon: 141944750,    NIP: 821-25-77-607, 

reprezentowaną  przez:  

Marcina Kulickiego – Prezesa Zarządu 

Dariusza Młynarczyka – Członka Zarządu 

zwanym dalej: „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”  

a Wykonawcą ………………………………………..………..z siedzibą w ……………… (kod 

pocztowy: ………), przy  ul. …………………….., zarejestrowanym w 

Sadzie ………………………… , …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem …………………………, kapitał zakładowy: …………….., 

Regon: ………………,  NIP………………., 

reprezentowanym  przez:  

……………………………………………… 

zwanym dalej: „Zleceniobiorcą”, 

zwanymi łącznie dalej: „Stronami” o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922), w 

stosunku do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że powierzone Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe 

zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 

umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie zostało 

powierzone Zleceniobiorcy, w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie. 

4. Zleceniobiorca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien 

zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

§ 2 

1. Zleceniodawca na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowych powierza Zleceniobiorcy dane osobowe do 

przetwarzania w celu realizacji Umowy na:  Dostawę, instalację/montaż i uruchomienie 

fabrycznie nowej aparatury medycznej: rezonans magnetyczny. 

2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane zapisane w 

serwisowanych przez okres gwarancji urządzeniach medycznych. 
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3. Zleceniobiorca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w Umowie. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca niniejszym oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych 

osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, podjął środki zabezpieczające 

zbiór danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz 

spełnił wszystkie wymagania przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 39a 

niniejszej ustawy, tj. przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1024). W zakresie przestrzegania tych przepisów Zleceniobiorca ponosi 

odpowiedzialność jak Administrator danych. 

2. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, 

z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Zleceniobiorcy. 
 

§ 4 

1. Strony zobowiązane są do zapewnienia ochrony danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 

niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w formie 

pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, 

określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone 

Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 

Administratora danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Zleceniobiorca 

zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast 

poinformować o nich Administratora danych. 

4. Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Administratora danych o wszelkich czynnościach, w 

szczególności kontrolnych i skargowych, prowadzonych przez pracowników Biura 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, 

określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których przetwarzanie zostało powierzone 

Zleceniobiorcy. 

5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych 

osobowych z niniejszą Umową przez Zleceniobiorcę. Administrator danych powiadomi 

Zleceniobiorcę o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowej kontroli z wyprzedzeniem, nie 

krótszym niż 7 dni. Zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych 

przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów 

informatycznych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla kontroli 

przetwarzania danych osobowych, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, których 

przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy.  

6. W przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomości o rażącym naruszeniu 

zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
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przetwarzania danych osobowych lub niniejszej Umowy, Zleceniobiorca umożliwi 

Administratorowi danych przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli. 

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych 

sformułowanych przez Administratora danych dotyczących zabezpieczenia danych 

osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Zleceniobiorcy. 
 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas/okres wykonywania Umowy na: „Dostawę, instalację/montaż i 

uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: rezonans magnetyczny”, łącznie z 

zachowaniem wymaganego okresu gwarancji.  
 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z 

pacjentem uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. Jest on związany tajemnicą 

także po śmierci pacjenta. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów 

udostępnionych przez Strony w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, a także powstałych 

w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej, 

graficznej, lub innej. Informacje i materiały są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody 

drugiej Strony udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, 

chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniem sądów lub upoważnionych 

organów państwowych albo muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej Umowy. 

3. Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, 

przez wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy.  

 

§ 7 

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w 

związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 

380, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą 

Umową. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania swoich 

pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne 

działanie i zaniechanie. 

 

§ 8 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej 

Umowy.  

§ 9 

Realizacja niniejszej Umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych 

zawartych w dokumentacji medycznej. 

 

§ 10 
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1. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę celu i zakresu 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli w wyniku kontroli pracowników Biura Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych zostanie wykazane, że Zleceniobiorca, nie podjął środków 

zabezpieczających, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych, a 

także w sytuacji, gdy Zleceniobiorca nie zastosował się do wymogów przewidzianych w 

rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 11 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w sposób określony w § 5 i § 10, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi danych powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, do trwałego ich zniszczenia lub usunięcia albo 

skasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej 

Umowy zapisów oraz dokumentów, zawierających powierzone do przetwarzania dane 

osobowe, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. 

Fakt dokonania zwrotu lub zniszczenia potwierdza się odpowiednim protokołem. 

2. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji 

medycznej przez Zleceniobiorcę, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on 

zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej 

podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, posiadającemu status Administratora 

danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego, a także 

inne właściwe dla jej przedmiotu. 

 

§ 14 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2.  Zleceniobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody 

Administratora danych.  

3.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

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

Stron. 
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    ___________________                                                  ___________________ 

        Zleceniobiorca                                                                                                        Zleceniodawca 

 


