Załącznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA NR A/ZP/SZP.261-26/20 (wzór)
zawarta w dniu .......................... pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:
Instytutem Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego – Nr KRS: 0000050095
NIP 525-00-08-471, Regon 000288395.
reprezentowanym przez:
1. Tomasza Mikołaja Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka
2. Agnieszkę Graczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych, działającą
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
a
WYKONAWCĄ:
....................................................................................................................................
zarejestrowanym w ...................................................................................................
................................................................................................................................
NIP..........................., Regon..........................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa immunoenzymatycznych testów do oznaczania
alergenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku ilościowego odczytu dla
każdego pojedynczego alergenu wraz z dzierżawą sprzętu.
2. Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu przedmiot dzierżawy. Szczegółowy opis przedmiotu
dzierżawy i parametry techniczne zawiera załącznik nr ….
3. Wykonawca gwarantuje, że testy oraz sprzęt wprowadzone zostały do obrotu i używania na
terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z

2019r. poz. 175).

4. Wykonawca zobowiązuje się, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy
będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi netto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
podatek od towarów i usług: …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
w tym:
1) wartość testów wynosi netto ……… PLN
(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),
podatek od towarów i usług ……… PLN
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(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),
Wartość brutto wynosi …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
2) czynsz dzierżawy za sprzęt określony w załączniku nr…
wynosi netto ……… PLN
(słownie: ………………………………………………… i …/100 PLN),
podatek od towarów i usług ……… PLN
(słownie: …………………………………………… i …/100 PLN).
Wartość brutto wynosi …………… PLN
(słownie: ……………………………………………………… i …/100 PLN),
Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczono przy zastosowaniu ilości i cen
jednostkowych określonych w załączniku nr … do umowy.
2. Całkowita wartość zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, także:
koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, wszelkie koszty transportu do miejsca
przeznaczenia, koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego u Zamawiającego,
ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu przekazania go Zamawiającemu, podatek od towarów i
usług (VAT), zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji przedmiotu dzierżawy u
Zamawiającego oraz koszty związane z dezinstalacją i transportem przedmiotu dzierżawy do
Wykonawcy po zakończeniu umowy.
3. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 1
pkt 6 i 7 umowy.
§3
DOSTAWA
1. Miejsce dostawy odczynników: Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211
Warszawa, Magazyn Odczynników.
2. Dostawy testów będą realizowane sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający w chwili odbioru towaru zbada, czy dostawa jest pod względem ilościowym i
jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości
opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego
sprawdzenie stanu jego zawartości. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych, natomiast reklamacje jakościowe w momencie ujawnienia się wady
przedmiotu zamówienia. Reklamacje można złożyć droga faksową lub pocztą elektroniczną na
adres ……………………………….. podając nr faktury. Faktury korygujące należy dostarczyć w ciągu
7 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji.
4. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe (zewnętrzne uszkodzenie
opakowania) dostarczonego towaru i zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadku uznania
reklamacji Wykonawca gwarantuje wymianę towaru na wolny od wad w ciągu następnych 5
dni roboczych.
5. Termin wykonania poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż 3 dni roboczych (od
poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6. W zamówieniach Zamawiający określi termin dostawy, rodzaj, ilość oraz inne szczegółowe
warunki dostawy.
7. Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu umowy uzależnione będą od potrzeb wynikających z
konieczności ich zastosowania w danym czasie.
8. Zamówienia na dostawy Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy drogą elektroniczną
na adres e-mail: ………………. .
9. Do pierwszej dostawy każdego rodzaju niebezpiecznych substancji Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć Kartę Charakterystyki tych substancji. Opakowania substancji niebezpiecznych
będą oznaczone zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami.
10. Do każdej realizowanej dostawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć oryginał faktury.
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w
ust.5 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego
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Wykonawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy (zakupu
interwencyjnego).
12.
W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość i wartość całkowita przedmiotu
umowy o ilość i wartość zakupu dokonanego w trybie interwencyjnym.
13. W przypadku zakupu interwencyjnego, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów w
pełnej kwocie, poniesionych przez Zamawiającego, związanych z zakupem interwencyjnym.
14.
Przedmiot umowy musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to
jest deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE – jeżeli
dotyczy.
15. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu
dokumenty, o których mowa w ust.11 w terminie 2 dni od daty wezwania.
16. Miejsce dostawy przedmiotu dzierżawy:
1) dzierżawa sprzętu -rodzaj…….. szt…., rok produkcji ……… o aktualnej wartości rynkowej
………określonej w załączniku nr …… Instytut Matki i Dziecka, Centralne Laboratorium, ul.
Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.
2) Zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji wraz z instruktarzem personelu
Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu określonego w pkt.1) nastąpi
do 2 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze
sprzętem instrukcję obsługi.
17.
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem dzierżawionego sprzętu przez Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 2 § 1.
18. Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje dzierżawiony sprzęt.
Przekazanie sprzętu do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez osoby uprawnione przez strony umowy.
19. Wykonawca zapewnia na koszt własny przeglądy serwisowe dzierżawionego sprzętu w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
20. Wykonawca zapewnia serwis dostępny w ciągu 24 godzin.
21. W okresie obowiązywania niniejszej umowy – przeglądy, walidacje, konserwacje
i naprawy awaryjne wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych, materiałów kontrolnych
wynikających z bieżącego używania, usuwane będą przez Wykonawcę w ramach niniejszej
umowy i na jego koszt, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej
eksploatacji przez Zamawiającego.
22. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w
ciągu 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia telefonicznego
potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną.

1.

2.

3.
4.
5.

§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 pkt a, dokonywana będzie
za każdą zrealizowaną dostawę w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
Płatność za czynsz dzierżawny sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt b Zamawiający będzie
dokonywał w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy
wystawionej na koniec każdego miesiąca w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę
oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1 i 2,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych.
Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
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6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem
określonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust
1 i 2.
7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Koszty obsługi
bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca może złożyć fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania Infiniti IT Solutions. W
przypadku takiej formy złożenia faktury Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania
Zamawiającego o tym fakcie.
9. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną
na adres e-mailowy: e-faktury@imid.med.pl. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą
elektroniczną uznaje się dzień, który Zamawiający wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdzającym
odbiór faktury.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w Ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106).
11.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1,2, jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 10,
jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od
dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o podatku od towarów i usług (t. j.
Dz. U. z 2020 roku poz. 106) (dalej jako Wykaz).
12.W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 10,
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1,2, powstałe wskutek braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych
rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

1.
2.
3.
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§5
TERMIN WAŻNOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
Termin ważności przedmiotu zamówienia – w zakresie testów – min 6 miesięcy od daty dostawy
do Zamawiającego.
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie jego ważności, Wykonawca
zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w
terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy
wniosek o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2) w
wysokości
0,2%
wartości
brutto
przedmiotu
umowy
dostarczonego
z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w
terminie określonym w § 3 ust. 5.
3) w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu dzierżawy dostarczonego z opóźnieniem, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu dzierżawy określonego w § 3
ust. 5.
4) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 za
każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z § 3 ust. 31.
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5) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5
ust. 3.
6) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku niedostarczenia na
wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa § 3 ust. 14 w terminie określonym
w § 3 ust. 15.
7) jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy,
a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
8) Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z
płatności za faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
9)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§7
ZMIANA WYNAGRODZENIA
1. Strony
przewidują
możliwość
zmiany
wysokości
wynagrodzenia
Wykonawcy
w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy
pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto określona w § 2 ust. 1
umowy;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847
z późn. zm.),
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, przy czym
wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu
podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio
dostosowana do zmienionej stawki VAT.
3.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w
szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów
wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie
większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
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wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca
będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania
zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie
podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu
kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności
wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych sposób
i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wpływ zmiany
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na podwyższenie
kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Zmiana wysokości
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust.
14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.
2018 poz. 2215). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów bezpośrednio związanych z realizacją
przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych
przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4, wyznacza datę
negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.
Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na koszty wykonania
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wnioskiem o zmianę umowy, na
zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić Zamawiający.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KLAUZULA ZACHOWANIA POUFNOŚCI
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:
1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO;
2) ponosi
odpowiedzialność
za
ewentualne
skutki
działania
niezgodnego
z przepisami, o których mowa w pkt 1;
3) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - oświadcza,
że systemy informatyczne, w których przetwarzane będą dane osobowe spełniają wymogi
zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych;
4) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy;
5) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności
przetwarzanych danych osobowych;
6) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić
Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;
7) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić
Zamawiającemu - oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych
osobowych, zarówno te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane
przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy;
8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą
mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy;
9) zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w
poufności danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką
uzyskali w trakcie wykonywania na rzecz Zamawiającego.
2. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie
informacji
niejawnych
oraz
ustawy
z
dnia
10
maja
2018
r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO, Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
z wykonywaną umową, a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa
chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których informacje takie stanowiłyby
informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez organy władzy publicznej
stosownie do przepisów odrębnych.
3. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania
umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez
Zamawiającego.
§9
ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o następujących okolicznościach:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) likwidacji, rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny
zajęcia majątku Wykonawcy;
3) w przypadku działania siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do
odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona
nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie
pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą
być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy
Strony powołującej się na nie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku:
1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy i po
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego
wykonania;
2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z
umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na
dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
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3) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w
terminie 7 dni od zawiadomienia o jego dokonaniu.
3. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i
zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego umowy nie stanowi podstawy roszczeń
odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności - przy zastosowaniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3
ustawy Pzp:
1) zmiany numeru katalogowego produktu;
2) zmiany sposobu konfekcjonowania – ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być
mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego;
3) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
4) w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta
zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego;
5) powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i nie
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego;
6) w okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku obniżenia ceny przez
producenta lub samego Wykonawcę;
7) w przypadku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT, które podwyższą lub
obniżą cenę/y przedmiotu niniejszej umowy, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą
miały miejsce, zostanie stosownie obniżona/ne lub podwyższona/ne cena/y przedmiotu
umowy oraz całkowita wartość przedmiotu umowy;
8) w przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy pełnych ilości przedmiotu
umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej obowiązywania wraz
z wydłużeniem terminu dzierżawy sprzętu. Ceny jednostkowe i wysokość czynszu
dzierżawnego w tym okresie nie mogą ulec zmianie;
9) Zamawiający może do końca trwania umowy nie dokonać zakupu pełnych ilości
przedmiotu umowy także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy;
10) zakup wg zasad określonych w ust. 9 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń
odszkodowawczych wobec Zamawiającego;
11) strony przewidują możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości
asortymentu określonego w danej części stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, w
przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego;
12) zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu
stron i dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu
praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą
rozstrzygane ostatecznie przez sąd właściwy miejscowo, według siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

8

