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postępowanie znak sprawy: ZZP-208/17 
 

Załącznik nr …………. 
Umowa Nr ………………………..2017 - WZÓR 

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego …………………………….. 
– art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 – tekst jednolity ze zm.) 

 

zawarta dnia …...……….….. w Łodzi, pomiędzy: 
 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: - ……………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………. z siedzibą w …………. przy ul………………….., (kod: ………), wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………., ……… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………..., kapitał zakładowy ………………………. zł, 
reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………..……..……….……….. -…………………………………………..……..……….……….. 
2. …………………………………..……………..……….……….. -…………………………………………..……..……….……….. 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 135 000 EURO, numer sprawy: 
…………………………………………………. zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017. 
1579, j.t. ze zm.). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa aparatów do znieczulenia dla ……………………………. z pakietu nr 
......, szczegółowo określonego w Załączniku nr 2 do Oferty Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w pkt. 1, jest fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, 
odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, jest także wolny od wad 
materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie jest 
prototypem. 

3. Wykonawca oświadcza, że towar posiada atesty i jest dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, 
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 t.j. ze zm.), posiada 
deklaracje notyfikowaną, deklaracje CE, lub równoważną. /o ile dotyczy/ 

4. Towar jest kompletny, nie wymaga do prawidłowego działania zakupu dodatkowych elementów. 
5. Towar posiada dokumenty w języku polskim: 

a) instrukcje użytkowania 
b) kartę gwarancyjną 
c) dokumentację techniczną producenta towaru/sprzętu 
d) specyfikację katalogową i handlową oraz wykaz części zużywalnych w okresie eksploatacji 
e) informację dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
f) deklaracje zgodności, certyfikat CE, lub równoważny /o ile dotyczy/. 

6. Dostawa Towaru, stanowiąca przedmiot umowy jest współfinansowana ze środków Ministerstwa 
Zdrowia w ramach realizacji …………………………………………………………... Niezrealizowanie przez 
Wykonawcę postanowień umowy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 będzie skutkować utratą 
przez Zamawiającego wyżej wymienionego dofinansowania. 
 

 
§ 2 

1. Całkowita cena towaru wymienionego w § 1 pkt 1 wynosi …………………… złotych brutto (słownie: 
…………………………………… złotych, …………………….. groszy), w tym wartość netto w wysokości 
……………………………………………………. złotych.  

2. Cena obejmuje również: koszty transportu krajowego i zagranicznego loco Zamawiający, rozładunku, załadunku, 
koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, montażu, uruchomienia, koszty związane z 
udzieloną gwarancją i czynnościami serwisu gwarancyjnego, szkolenia z obsługi dla użytkowników, wszelkie rabaty, 
upusty, podatki oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. Opłata za 
opakowanie wliczona jest w cenę towaru. 

3. Towar dostarczony będzie do Zamawiającego w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Strony ustalają, że cena towaru w PLN, o której mowa w pkt 1, jest ceną ostateczną.  
5. Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego, , tj.: …………………………………… 

§ 3 
1. Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie Towaru w całości oraz szkolenie nastąpi w terminie  
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Pakiet I : nie później niż do 15 grudnia 2017r. 
2. Dostawa, montaż i uruchomienie oraz szkolenie z obsługi musi być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, z jednoczesnym przekazaniem faktur do siedziby 
Zamawiającego (kancelarii ogólnej).  
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyszczególnił na fakturze w odrębnych pozycjach cenę towaru, dostawy, 
montażu i zainstalowania sprzętu oraz przeszkolenia personelu. 
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Towaru lub dostarczenia Towaru w sposób uniemożliwiający 
podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń lub niedostarczenie faktur  - w terminie określonym w 
umowie. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych dokonać prawidłowej realizacji 
zamówienia po wezwaniu go przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązuje się załączyć do faktury zestawienie wszystkich elementów zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia z dokonaną wyceną majątkową z uwzględnieniem kwalifikacji środka trwałego. Szczegółową treść 
zestawienia strony uzgodnią po podpisaniu umowy. 

3. Dostawa towaru odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego towaru w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie towaru do użytkowania. 
6. Za dzień realizacji umowy, tj. dostawy, montażu i uruchomienia towaru oraz przeszkolenia wybranego personelu 

medycznego Zamawiającego, uważa się datę sporządzenia i podpisania przez strony protokołu zdawczo-
odbiorczego, bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się w tym dniu dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty w języku polskim:  
• instrukcje użytkowania towaru/ sprzętu 
• kartę gwarancyjną 
• dokumentację techniczną producenta towaru/sprzętu 
• specyfikację katalogową i handlową oraz wykaz części zużywalnych w okresie eksploatacji 
• informację dotyczące serwisu autoryzowanego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym  
• paszporty techniczne do wszystkich towarów/sprzętów składających się na przedmiot umowy  
• oraz inne dokumenty, przekazywane przez producenta/ów towaru dla zapewnienia Zamawiającemu 

prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich 
7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo towaru i ryzyko uszkodzeń do czasu podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego bez zastrzeżeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, ponosi Wykonawca. 
8. Z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, na Zamawiającym spoczywa 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedmiotu umowy. 
9. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać:  

- przedmiot dostawy; 
- wartość i datę dostawy; 
- potwierdzenie kompletności dostawy, montażu i uruchomieniu Towaru i przeprowadzenia szkolenia; 
- informację o przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy;  
- informację o producencie Towaru. 

10. Termin szkolenia personelu, Wykonawca ustali z Zamawiającym po wykonaniu dostawy towaru. 
11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Dział …………………. (tel. …………………….., mail: 

………………………………………….) Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem o terminie 
dostawy, montażu i uruchomieniu towaru. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego jest:…………………………………………… 

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w 
zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodne z ustawą, z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 211 t.j., ze zm.), posiada odpowiednie atesty i deklaracje zgodności, certyfikaty CE, lub 
równoważny, wydany przez jednostkę notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami, tj. ustawą, 
z dnia 30.08.2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655 j.t. ze zm.) oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z 
zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów. 

§ 4 
1. Wszystkie rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 2 ust.1, w 

terminie : do 30 dni od dnia otrzymania faktury. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
Zamawiający nie przewiduje opłat wstępnych, manipulacyjnych  itp. 

3. Należność za dostawę, zrealizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
umowie…………………………………………... 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
5. Wykonawca wraz z umową składa oświadczenie zgodnie ze wzorem w Załączniku nr .. do umowy. 

 
§ 5 
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1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy wymieniony w §1, obejmujący pełną usługę 
serwisową, (naprawy, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe) bez żadnych dodatkowych kosztów na okres 
……………………. miesięcy (minimum 36 miesiące). 

2. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń, 
po dokonaniu dostawy towaru. 

3. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony towar, który będzie eksploatowany przez Zamawiającego 
zgodnie z instrukcjami załączonymi przez Wykonawcę do towaru.  

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego towaru wynikłe na skutek: 
a. winy Zamawiającego, 
b. używania towaru przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,  
c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych niezgodnych z przeznaczeniem dokonywanych 

przez Zamawiającego, lub za jego zgodą.  
5. Wykonawca udziela rękojmi Zamawiającemu na przedmiot umowy wymieniony w §1, ……. na okres 

……………………………. miesięcy. 
6. Termin rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu dostawy bez zastrzeżeń, 

po dokonaniu dostawy towaru. 
7. Konserwacja, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe, naprawy towaru dostarczonego Zamawiającemu należy do 

Wykonawcy i będzie przeprowadzona nieodpłatnie, w oparciu o zalecenia producenta wymienione w instrukcjach i 
gwarancjach załączonych do towaru. (powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 
……………………….. oraz …………………………………………………………………………………) 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w pkt. 1 i 5, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady całego przedmiotu umowy. 
Z tego tytułu Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady na własny koszt.  

 
§ 6 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieodpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny dla towaru wymienionego w 
przedmiocie umowy, o którym mowa w §1 pkt. 1. Siedziba serwisu mieści się w …................... przy 
ul…........................... tel.:…............. . 

2. Rozpoczęcie działań serwisowych, polegających na naprawie aparatury medycznej nastąpi w ciągu …… godzin od 
otrzymania zawiadomienia za  
pośrednictwem telefonu, faksu, mailem od Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś 
zakończenie działań serwisowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż do …….dni roboczych. W przypadku 
skomplikowanych awarii związanych ze sprowadzeniem części zamiennych od momentu zgłoszenia awarii z 
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, terminie nie 
dłuższym niż ……… dni roboczych, zaś gdyby termin ten wydłużał się Wykonawca dostarczy towar zastępczy, 
zgodnie z załączonymi do umowy Warunkami Gwarancji i Serwisu, o parametrach porównywalnych z towarem 
objętym gwarancją na swój koszt i zainstaluje go.  

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę części zamiennych przez okres ............................ lat (minimum 
10 lat) licząc od momentu zakończenia gwarancji. 

4. Wykonawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni, od dnia 
zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostawa towaru 
wolnego od wad w terminie 3 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

6. Wykonawca podczas wizyt serwisowych zobowiązuje się do precyzyjnego opisu zgłaszanych usterek i wymiany 
elementów podczas napraw w paszportach technicznych towaru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do precyzyjnego opisu wykonanych czynności wraz z wymianą części podczas 
przeglądów technicznych, zgodnie z zaleceniami producenta w paszportach technicznych. 

8. Pozostałe warunki serwisu i gwarancji zostały opisane w Załączniku nr 2 do oferty (warunki gwarancji i serwisu), 
który stanowi integralną część umowy 

§ 7 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar 

umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie towaru, w wystawieniu protokołu odbioru i faktury – w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli 
zwłoka będzie trwała dłużej niż 10 dni to Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1.1.c niniejszego paragrafu, 

b) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi i/lub w wykonaniu 
naprawy gwarancyjnej, bądź przeglądu towaru i /lub towaru wymienionego w przedmiocie umowy ponad 
termin określone w § 6, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 2, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile Wykonawca na czas 
naprawy nie dostarczy towaru zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub lepszych jak 
naprawiany towar. 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 umowy. 
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d) za brak prowadzonej aktualnej dokumentacji technicznej towaru, tj. za brak prowadzenia aktualnych wpisów 
z interwencji serwisowych do paszportów technicznych towaru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto 
towaru, o którym mowa w § 2, ust. 1 umowy, dla którego nie wprowadzono wpisu do paszportu 
technicznego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający naliczając karę umowną wystawi pisemny dokument obciążający Wykonawcę, zwany notą 
obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz dokumentacją 
potwierdzającą zaistniałe okoliczności i terminem zapłaty; jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych z należności wobec 
Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

 
 

§ 8 
 

Odstąpienie 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w całości lub w części bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w sytuacji: 
a) Zamawiający ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w zakresie części dostaw 

niezrealizowanych do dnia 15 grudnia 2017 roku; 
b) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia/umowy w całości lub części, a także w 

przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia/umowy; 
d) niedostarczenia przez Wykonawcę Towaru lub dostarczenia Towaru w sposób uniemożliwiający podpisanie 

protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń lub niedostarczenie którejkolwiek z dwóch faktur  - w terminie 
określonym w §3 ust. 1 umowy. 
 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z 
prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku opóźnienia lub odmowy naprawy stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji wad/awarii/błędów/usterek, opóźnienia lub odmowy wykonania obowiązku wynikającego z § 6 ust. 4 
Umowy, Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia 
wad/awarii/błędów/usterek, którego kosztami obciąży Wykonawcę. 

 
§ 9 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Wykonawca w terminie 7 
dni od pisemnego wezwania (za pisemne uważa się również wezwanie faksem) nie przedłoży dokumentów, o 
których mowa w § 3 ust. 6 umowy lub, jeśli dokumenty te będą błędne lub nieważne. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 
2-6 Prawa zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 

2.1. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę 
numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej towaru w przypadku gdy: 
2.1.1. nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Towar zamienny nie 

może posiadać gorszych parametrów od objętych umową; 
2.1.2. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa. 

2.2. zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi 
zmiana adresu siedziby firmy. 

2.3. przejściowy brak towaru, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku towaru będącego przedmiotem 
umowy. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od towaru objętego umową. 

2.4. zmiana miejsca dostaw. 
Wyżej wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 

 
§ 11 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek wyczerpać drogę 
postępowania polubownego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do 
roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powiadomienia. 

2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust.1 strony poddają go pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego w ………….., właściwego dla Zamawiającego, zgodnie z polskim prawem. 

 
§ 12 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 

2. Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (w tym m. in. umowy, sprzedaży 
wierzytelności, cesji wierzytelności, umowy poręczenia za zapłatę należności Zamawiającego), pod rygorem 
nieważności wymaga uprzedniej pisemnej zgody ……………………………………………………………………………………..  

3. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy, nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie 
udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak 
również: 
3.1. informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej 

umowy, 
3.2. informacji danych stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
3.3. innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją 

niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są 
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym 
obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom 
swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie 
jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy. 

6. Wykonawca, przy dokonywaniu czynności wynikających z realizacji niniejszej umowy, a w szczególności realizacji 
obowiązków gwarancji i serwisu, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych oraz postępowania z dokumentacją medyczną. Za wyjątkiem powierzonych do przetwarzania na mocy 
odrębnych umów, Wykonawca nie ma prawa przechowywać kopii bazy danych zawierających dokumentację 
medyczną a wszelkie kopie wykonane dla celów technicznych podczas serwisu nie będą archiwizowane na nośniki 
trwałe i zostaną – po dokonaniu czynności serwisowych – trwale usunięte z nośników danych Wykonawcy. 

7. Strony zobowiązują się do ochrony poufnych materiałów i informacji, udostępnionych przez drugą stronę w celu 
prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy, i nie wykorzystywania ich przeciwko interesom drugiej 
strony. 

8. Zakres i szczegółowe warunki ochrony tajemnicy określa załącznik nr a/ do niniejszej umowy. 
9. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie 

w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego, 
jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dn. 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, j.t.). Wykonywanie przez Wykonawcę 
operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga 
każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Wykonawcę 
i Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29.04.2004 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. z 2004 r., nr 100, poz. 1024). 

11. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania 
w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, j.t.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29.04.2004 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. z 2004 r., nr 100, poz. 1024). 

13. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie trwania niniejszej Umowy oraz przez okres 2 
lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu. 

§ 13 
1. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 
2. Załącznikiem do umowy jest: 

- formularz oferty wraz z załącznikami: warunki gwarancji, Parametry techniczne,  
- formularz cenowy,  
- zakres i szczegółowe warunki Zobowiązania do zachowania tajemnicy. 

 
 
Zamawiający         Wykonawca  
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Załącznik nr a do Wzoru Umowy 

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy 

 
Nazwisko (-ka):  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię (imiona):  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dowód 
tożsamości: 

Seria Nr      
 
wydany przez ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
  Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym 
oświadczam, że:  
1. Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z z 2065 r. poz. 922, 

j.t.) i wynikających z niej przepisów prawnych. 

2. Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym 
………………………………………………. podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych z 2016 r. poz. 922, j.t.]. 

3. Zobowiązuję się do nie ujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej 
pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a ……………………………......................……………………………………………………..……………………………………………………
….. informacji objętych tajemnicą służbową w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 t.j.ze zm.)  

4. Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, 
organizacyjnym i handlowy, stanowiących tajemnicę ……………………………………………………….. co do których 
Zamawiający podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, pod rygorem 
odpowiedzialności cywilnej i karnej.  

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczącej wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z 
realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a 
………………………………………………………………………………………………….................... 

ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę lub stosunku cywilnoprawnego, jednak nie dłużej niż 2 lata 
po rozwiązaniu lub zakończeniu umowy. 

 
Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych oraz w przypadku 
pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy i 2 lata po jej rozwiązaniu lub zakończeniu. 
 
 
 
 
 
………………………., dn. ………………………  Podpis pracownika: 
              ………………………………………………. 
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Załącznik nr ……. do umowy 
 
 

…………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
nazwisko i imię (osoba fizyczna) / nazwa przedsiębiorstwa (osoba prawna)* 
 
NIP …………………………………………………………………………… 

Regon  …………………………………………………………………………… 

Pesel  …………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania/siedziby*: …………………………………………………………………………… 

Urząd Skarbowy właściwy do prowadzenia rozliczeń podatkowych 

………………………………………………………………………………. 

tel. Kontaktowy…………………………………………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PODATNIKA VAT 
 
 
Oświadczam, iż na dzień złożenia niniejszej informacji jestem/ nie jestem*  
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
 
Jestem Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Niniejsze oświadczenie kierowane jest do:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

………………………..…………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie zgodnie z reprezentacją) 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


