
Załącznik nr 1a do SIWZ 

wzór Nr .......................... 

 

U M O W A   DOSTAWY Nr ....../2018/EZP/MZ  
 
 
zawarta w dniu ...................... 2018 r. we Wrocławiu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 10 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 2b pkt 2 (pilna potrzeba udzielenia zamówienia) 
oraz art. 24aa (procedura „odwrócona”) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę 12 sztuk 
respiratorów dla MEDINET Sp. z o.o. (znak: ZZP-191/18  ) 
 
pomiędzy: 
 
MEDINET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a,  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS0000068832, z kapitałem zakładowym w wysokości   444 000zł, wpłaconym w całości, oraz 
numerem identyfikacji podatkowej (NIP ) 962-22-64-302 w  
reprezentowaną przez: 

    Prezesa Zarządu – Romualda Cichonia  
zwaną w dalszej części umowy Szpitalem 
 
a: 

( w przypadku osób fizycznych ) 
  .................................................................................................................................................. 

 imię i  nazwisko  właściciela   nazwa   firmy  i  jej  adres  oraz  adres  do  doręczeń 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ......................................pod nr.....................
 

NIP:.......................... 
REGON:................... 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 
................................................................................................................................................. 

nazwa  firmy, jej siedziba, KRS,  nr  rejestru, imiona  i  nazwiska członków Zarządu, 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez:   
.................................................................................. 

  imię  i  nazwisko  osoby  reprezentującej  firmę  

NIP:........................ 
REGON:................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu prowadzonego w ramach Programu 
POLCARD pn. „Wyposażenie/doposażenie w respiratory oddziałów kardiochirurgii” postępowania 
przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie, w trybie przetargu  
nieograniczonego na udzielenie zamówienia o nazwie: ”Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie 
nowej aparatury medycznej: respiratory” (wspólny słownik zamówień (kod CPV): 33.10.00.00-1 - 

urządzenia medyczne, 44.61.12.00-8 – respiratory), zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i 

przekazania do eksploatacji  12 sztuk respiratorów (dalej też: sprzęt) oraz przeszkolenia 

personelu Wykonawcy zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, który jest zgodny z ofertą 
przetargową stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
   

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodny z ofertą przetargową i SIWZ.  
2. Parametry techniczne respiratorów zostały określone w załączniku nr 2 do umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie 
demonstracyjny, nieregenerowany, wyprodukowany  w 2018, wolny od wad fizycznych i 
prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz 
posiada instrukcję obsługi w języku polskim. 

  
§ 3 

 
1.  Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbędzie się najpóźniej do 30 listopada 2018 

roku  na podstawie pisemnego zamówienia  złożonego przez Sekcję Zaopatrzenia Szpitala. O 

terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi za trzydniowym wyprzedzeniem Szpital. W 
terminie do 30 listopada 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest też do zainstalowania,  
uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenia osób wskazanych przez Szpital  w zakresie 

prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania.  
2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własne  ryzyko i nie obciąży Szpitala 

z tego tytułu dodatkowymi kosztami. 
3. Z czynności, o których mowa w ust. 1 sporządzony  zostanie protokół dostawy oraz instalacji 

i szkolenia  podpisany przez Strony, zgodnie z załączonymi wzorami, stanowiącymi załączniki do 
niniejszej umowy. 

4.   Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy: 
a. kopie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ, 
b. instrukcje obsługi w języku polskim, 
c. dokumentację techniczno - ruchową w języku polskim, 
d. książki pracy i kontroli jakości oferowanej aparatury (paszportu technicznego dla oferowanej 

aparatury), 
e. karty gwarancyjne uwzględniające zapisy § 7 Umowy, 
f. wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta aparatury medycznej do wykonywania 

instalacji i serwisu gwarancyjnego oraz przeprowadzenia napraw (zgodnie z art. 90 ust. 4 
ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, ze zm.); 

g. wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z 
art. 90 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, ze zm.). 

5. Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia . 
6. Wykonawca wszelkie sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy uzgadniał będzie 
z pracownikiem Sekcji Zaopatrzenia Szpitala. 
 

      § 4 
 

1. W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń, podczas odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ma 
obowiązek wymiany - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia  wady - na własny koszt oraz ryzyko i 
we własnym zakresie uszkodzonego sprzętu na sprzęt wolny od wad,. Fakt ten zostanie opisany 
na protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umowy. 

2. W razie braku zgodności dostarczonego sprzętu z umową i SIWZ, wszystkie udokumentowane 
koszty powstające z tego powodu dla Szpitala   zostaną poniesione przez Wykonawcę. Koszty te 
zostaną określone w formie pisemnej i przedstawione Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich 
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. 

3. Szpital zastrzega sobie prawo odstąpienia od części lub całości umowy w trakcie zaistnienia 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Szpital może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

4. Szpital ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania 
zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni 
od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. 

 
§ 5 

 
1. Termin dostawy przez Wykonawcę ustalony w § 3 może zostać przedłużony zgodnie z § 6 ust.1.   
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2. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust.1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie 
Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, 
wyznaczając nowy termin dostawy. 

3. W przypadku możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy 
producenta/wytwórcy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, natychmiastowego 
poinformowania o tym fakcie Szpitala w terminie do 3 dni celem uzgodnienia dalszej realizacji 
przedmiotu umowy.  

  
                                                                               § 6 
 
Szpital przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 
1. Zmiana terminu dostawy  

a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi 
uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Szpitala, 
w szczególności wstrzymanie dostawy, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, 
nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 

  2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia  
     a)  zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych 

w Umowie. Szpital w powyższym przypadku może wyrazić zgodę, w formie pisemnej na zakup 
towarów równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej 

nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może 
przewyższać ceny towarów podstawowych, a jakość nie może być gorsza. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
      a)  zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku 

udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, 
upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy, 

       b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. 
Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów 
towarów po stronie Wykonawcy, Szpital dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  lub podatku akcyzowego 
zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie 
powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Szpital dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub 
podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, 

 
                                                                              § 7 
 
1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela  na okres ………………..gwarancji, licząc  od daty 

uruchomienia sprzętu. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca – niezależnie od ciążącego na nim obowiązku usunięcia 

zaistniałych usterek lub wad - zapewnia konserwację i przeglądy gwarancyjne zgodnie z kartą 
gwarancyjną, zasadami prawidłowego użytkowania sprzętu, wymogami producenta  i instrukcją 
obsługi sprzętu.  

3. Wszystkie wykonane w okresie gwarancji przeglądy oraz naprawy gwarancyjne Wykonawca 
zobowiązany jest wpisać w paszport techniczny urządzenia. 

4. Szpital w terminie 7 dni przed upływem gwarancji wymaga przeprowadzenia przeglądów 
gwarancyjnych dostarczonego sprzętu medycznego, który zostanie przeprowadzony na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Szpital zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji 
faxem, telefonicznie lub pocztą a elektroniczną e-mail. 

6. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie do wymiany sprzętu  na nowy w przypadku 
wystąpienia w okresie trwania gwarancji co najmniej trzech awarii, usterek lub wad nie 
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wynikających z winy Szpitala, a mających istotny wpływ na realizowanie podstawowych funkcji 
sprzętu. Ponadto Szpitalowi przysługiwać będzie uprawnienie do żądania wymiany sprzętu na 
nowy, wolny od wad, uszkodzeń w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu na skuteczną 
naprawę liczonego od momentu zgłoszenia wad i usterek sprzętu.  
 Jeżeli zaistnieje podstawa do wymiany sprzętu na nowy, Wykonawca dokona takiej wymiany bez 
zbędnej zwłoki. Do odbioru nowego egzemplarza sprzętu stosuje się odpowiednio reguły 
dotyczące dostawy. 

7. Do okresu terminu gwarancji i jej biegu stosuje się przepis art. 581 kc, z tym zastrzeżeniem, że w 
przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo od dnia instalacji i 
uruchomienia nowego egzemplarza.  

8.  Naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu położenia sprzętu, zgodnie ze 
wskazaniem Szpitala zawartym w zawiadomieniu o wadzie. O ile przeprowadzenie naprawy nie 
będzie możliwe w miejscu położenia sprzętu, Wykonawca, celem wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji, na własny koszt i ryzyko oraz własnym staraniem odbierze sprzęt z 
miejsca jego położenia, a po naprawie dostarczy ten przedmiot do miejsca, z którego go odebrał 
celem wykonania naprawy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego stawiennictwa 
w miejscu położenia sprzętu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania na 
piśmie, mailem  bądź faxem zawiadomienia o wadzie sprzętu oraz do ich niezwłocznego 
usunięcia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych lub 7 dni roboczych w przypadku gdy 
zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od powzięcia wiadomości o 
zaistniałych wadach. Gdyby w powyższym terminie nie można było wady usunąć Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego i nieodpłatnego 
dostarczenia Szpitalowi w miejsce położenia przedmiotu umowy, na czas naprawy zastępczego 
przedmiotu umowy spełniającego wymogi określone dla Przedmiotu umowy. Przez dni robocze 
rozumie się kolejno po sobie następujące dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

10. W razie uchybienia terminom określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu Szpital ma prawo 
powierzyć wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji wybranemu przez 
siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Szczegółowe warunki gwarancji zawierają karty gwarancyjne, które Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć Szpitalowi w momencie odbioru sprzętu. W przypadku sprzeczności zapisów w 
kartach gwarancyjnych i w niniejszej mowie, pierwszeństwo będą miały zapisy umowy.  

12.  Wszelkie ryzyko i koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych, w  tym z w 
zakresie przeglądów, naprawy i wymiany sprzętu ponosi Wykonawca.  

13.  Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych sprzętu przez okres 10 lat od daty 
sprzedaży. 

14.  Wykonawca posiada gwarancyjny autoryzowany serwis w: (podać adres, nr fax., nr 
telefonu…………………….. 

 
                                                                            § 8 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku,  posiada 

wymagane   prawem ważne dokumenty i może być stosowany w podmiotach leczniczych.  
2. Wykonawca na każde żądanie Szpital dostarczy dokumentu, o których mowa powyżej. 

 
                                                                             § 9 
 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Szpital zapłaci Wykonawcy … zł  netto 

(słownie zł:……) a po dodaniu podatku VAT cenę …. zł brutto (słownie zł:……). Wartość umowy 
jest zgodna z ofertą przetargową. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezgodności ceny z zamówieniami i umową lub błędach 
rachunkowych w fakturze.  

3.  W przypadku niedotrzymania powyższego terminu i konieczności wystawienia faktury korygującej 
„in  minus” wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Szpital kwoty zgłoszonej pisemnie 
niezgodności „in minus”  poprzez potrącenie z najbliższych płatności bez ponoszenia konsekwencji 
finansowych w postaci odsetek za zwłokę wynikających z tego potrącenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć fakturę VAT Szpitalowi zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa, wskazując numer 



Załącznik nr 1a do SIWZ 

umowy, rodzaj wykonywanego zamówienia, producenta, numeru serii. Wymagane informacje 
Wykonawca może podać w załączniku do faktury. 

5. Płatność zostanie zrealizowana przez Szpital po dostarczeniu przez Wykonawcą obustronnych  
podpisanych protokołów tj.  protokół dostawy urządzenia i protokół i instalacji i szkolenia.  

 
                                                                             § 10 
 
Wykonawca oświadcza, że ceny nie ulegną zmianie z tytułu zmian cen odpraw celnych. 
 
 
                                                                       § 11 
 
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Szpital przelewem na rachunek 

bankowy wystawcy faktury VAT, w  terminie do 60 dni od daty dostarczenia jej Szpitalowi. 
2. W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu umowy 

będzie płatna przez Szpital przelewem na rzecz uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio 
(faktycznie) realizuje dostawę towaru (lub świadczy usługi) będąc jednocześnie wystawcą faktury 
VAT w terminie  do 60 dni  od dnia dostarczenia faktury. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Szpitala oświadczy, 
że podane przez niego konto bankowe w wystawionej fakturze VAT należy do niego, a zapłata 
przez Szpital na to konto nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy od Szpitala przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca 
przedmiotu umowy. 

 
                                                                             § 12 
 
Płatność realizowana będzie przez Szpital w złotych polskich. 
 
 
                                                                             § 13 
 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych  na rzecz Szpitala w wysokości: 

a. 10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  w przypadku gdy Szpital odstąpi 
od umowy z winy Wykonawcy.   

b. 0,2% wartości niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego 
złożonego przez Szpital stosownie do treści § 3 ust. 1  niniejszej umowy,  za każdy dzień 
opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości 
całego zamówienia, 

c. 0,2% wartości nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez 
Szpital stosownie do treści § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez 
opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% 
wartości umowy.  

d. 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za opóźnienia w usunięciu usterki 
w terminie określonym w  § 7 ust. 6 umowy. 

2 Szpital może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar wymienionych w ust. 1. 
3. Szpital może potrącać kary wymienione w ust. 1  z wynagrodzenia Wykonawcy.                                                                                                     
               
                                                                             § 14 
 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 
 
                                                                             § 15 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 

organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do 
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przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku   
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 
r.  .o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), w tym w szczególności do: 
a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 
b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w umowie, 
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 
d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez 

Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 
e) niezwłocznego poinformowania Szpitala o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa 

danych. 
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po 

rozwiązaniu umowy. 
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za 

szkodę wyrządzoną Szpitalowi  (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz 
stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Szpital z zachowaniem 14 
dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. Powierzenie przetwarzania danych. 
a. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy wystąpi konieczność 

powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć ze Szpitalem, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, 
umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel 
przetwarzania danych, zgodnie z załączonym wzorem umowy, załącznik nr 2. Szpital 
zwróci się do Wykonawcy o podpisanie przedmiotowej umowy w sytuacji, gdy 
wymienione okoliczności będą miały mieć miejsce. 

b. W przypadku określonym w pkt 1) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi 
obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych 
i prywatności. 

c. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 
nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących 
ochrony i przetwarzania danych osobowych, Szpital  dopuszcza zmiany sposobu 
realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi 
zmianami prawa. 

          
                                                                             § 16 
 
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

zgody Szpitala wyrażonej na piśmie. 
2. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Szpitala z tytułu 

realizacji niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
                                                                               

§ 17 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i Prawa zamówień publicznych wymienionego w § 1 niniejszej umowy.    

                                                    
                                                                             § 18 
 
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 

na zasadzie porozumienia stron. 
2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny we Wrocławiu według właściwości rzeczowej. 
 

                                                                              § 19 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden 
dla Wykonawcy, a dwa dla Szpitala. 
                   
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgmzts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrguydgojxg4ytm
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Wykonawca :                                                                       Szpital: 
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Załącznik do umowy dostawy nr 2 
 
 
 
 
 

WZÓR 
PROTOKÓŁ  DOSTAWY URZĄDZENIA 

 
 
W dniu ...................................................... firma ………………………………………,  
…………………………………………………………………………………………… 
 
zgodnie z umową nr …………………………… …………………………………….. 
 
dostarczyła do siedziby  Szpitala tj.  Medinet sp. z o.o. z/s Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a 
 
Aparat/urządzenie  ……………………………………………………………………   
Producent aparatu:  ......................................................................................................................  
 
Rok produkcji aparatu:  ......................................r. 
 
Nr fabryczny, nr seryjny…………………………………………………………………………….. 
 
 
UWAGI : 
Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia publicznego posiada wszelkie atesty i 
certyfikaty poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej 
 
 
 
 
 
Podpisy : 
 
 
 

WYKONAWCA        SZPITAL 
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Załącznik do umowy dostawy nr 3 
 
 

 
 

WZÓR 
 

PROTOKÓŁ  INSTALACJI I SZKOLENIA 
 
 
W dniu ...................................................... firma ………………………………………,  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
zgodnie  z  umową  nr………………………. dokonała instalacji i szkolenia personelu medycznego 
w zakresie obsługi dostarczonego aparatu w  
spółce MEDINET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a,  
 
Aparat/urządzenie   ……………………………………………………………………   
w skład którego wchodzi (jeśli dotyczy): 
1………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………… 
Producent aparatu/urządzenia  ................................................................................................  
 
Rok produkcji aparatu:  ..............r. 
 
Nr fabryczny…………………………………………………………………………….. 
wraz z testami akceptacyjnymi  
 
Urządzenie zostało zainstalowane przez osobę upoważnioną , która przeprowadziła szkolenie 
personelu medycznego w zakresie obsługi w/w  aparatu/urządzenia. 
 
OSOBY PRZESZKOLONE: 
1/……………………………………………………………………….. 
2/……………………………………………………………………….. 
3/……………………………………………………………………….. 
4/……………………………………………………………………….. 
5/……………………………………………………………………….. 
Wraz z instalacją  aparatu/urządzenia dostarczono instrukcję w języku polskim i kartę 
gwarancyjną. 
 
Wykonawca udziela gwarancji od dnia ………. na okres …………….miesięcy 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zamawiający a drugi Wykonawca. 
 
 

Wykonawca:        Szpital: 
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Załącznik do umowy dostawy nr 4 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- wzór 

 
zawarta  w  dniu ………………..2018 roku we  Wrocławiu pomiędzy: 
 
MEDINET Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a,  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS0000068832, z kapitałem zakładowym w wysokości   444 000zł, wpłaconym w całości, oraz 
numerem identyfikacji podatkowej (NIP ) 962-22-64-302 w  
reprezentowaną przez: 
    Prezesa Zarządu – Romualda Cichonia  
zwaną w dalszej części umowy Szpitalemzwaną w dalszej treści umowy Administratorem 

a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
zwaną w dalszej treści: Wykonawcą / Przyjmującym zamówienie (Przetwarzającym) 
 
Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), Strony zawierają umowę 
o następującej treści  
 

§1 
Definicje 

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej 
wymienionych pojęć: 

1. Umowa Powierzenia – niniejsza umowa; 
2. Umowa główna – np. umowa o udzielenie zamówienia publicznego. Numer umowy:……. 
3. RODO  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

4. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych 
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO) 

 
§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
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2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą. 

3. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO 
 

§3 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy głównej  następujące 
dane osobowe:  
1)  zwykłe dotyczące: ……………………….(imiona i nazwiska, numer identyfikacyjny: pesel/nip, 

dane o lokalizacji: np. adresu zamieszkania, identyfikator internetowy np. e – mai i inne np. data 
urodzenie, …). 

2) szczególne kategorie danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO m. in.: 
a) dane genetyczne (art. 4 pkt 13 RODO) 
b) dane biometryczne (art. 4 pkt 14 RODO) 
c) dane dotyczące zdrowia (art. 4 pkt. 15)  

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez  Przetwarzającego 
wyłącznie w celu  realizacji umowy głównej. 

 
§4 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  
1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa 

i niniejszą umową.  
2. Dane osobowe o których mowa w § 2 ust 1 będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie 

elektronicznej oraz/lub/ w formie papierowej. 
 

§5 
Zasady powierzenia danych 

Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków, o których mowa w art. 32 RODO, 
a w szczególności: 

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby 
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien 
odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki 
w porozumieniu z administratorem,  

b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp 
do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie 
przewidzianym w Umowie Powierzenia, 

c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego 
żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 
RODO. 

d) Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych 
zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania 
tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u 
Przetwarzającego.  
 

§6 
Obowiązki Przetwarzającego 

1. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

2. Przetwarzający oświadcza że udzieli upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy  

3. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich,  jak i po jego ustaniu. 
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4. Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  
z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi  
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

6. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do: 
a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych 

w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, 
b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane 

dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia 
zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych, 

c) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do 
zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO, w ciągu 48 godzin 
od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych. 

11. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności 
Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania 
Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 
3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora. 

12. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych 
przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

13. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do 
Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez 
organ nadzorczy.  
 

 
§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umowy głównej  
2. Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, 

musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) 
podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze 
podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi 
sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony 
będzie do dokonania podpowierzenia. 

3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania, Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 
zabrania udzielania takiej informacji  
z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Przetwarzającego w niniejszej Umowie.  

5. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

6. Przetwarzający może przekazywać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe do podmiotów 
znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie na 
warunkach określonych w RODO – Rozdział V (art. 44 – 50)   

 
§8 

Kontrola 
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1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 
Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy.  

2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum po 
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą 
elektroniczną lub faxem. 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora. 

4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

5. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem 
Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie 
danych. 

§ 9 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

 
§10 

Czas obowiązywania umowy 
1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres obowiązywania umowy głównej.  
2. Rozwiązanie umowy głównej skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem niniejszej umowy 

 
§11 

Rozwiązanie umowy 
1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora. 

 
 

§12 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla 

Administratora.  
 
 

       (PRZETWARZAJĄCY)        (ADMINISTRATOR) 


