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Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3                                                     Załącznik nr 1.3 do SIWZ 

dotyczy zadania nr 1 

Modyfikacja z dnia 18.01.2018r. 

 

UMOWA nr …. (wzór) 

zwana dalej Umową 

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16 

zawarta w dniu …………………r. 

pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000033125, 

reprezentowanym przez: 

…….. 

zwanym dalej „Zamawiającym"  

 

a  

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą", 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, lub indywidualnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1. 

Podstawa zawarcia Umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579). 

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej w 

Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym 

formularzem asortymentowo-cenowym, a także wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ), a w szczególności załącznikach do SIWZ: 
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1) nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia – infrastruktura informatyczna 

2) nr 1.1 - Zestawienie parametrów - infrastruktura informatyczna 

dalej jako Prace lub Przedmiot umowy,  
 

 

§ 3. 

Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z istniejąca strukturą lokalową oraz techniczną 

Zamawiającego, a także z innymi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na wykonanie 

Prac i oświadcza, iż wykonanie Umowy jest możliwe, oraz że stosowane technologie oraz 

urządzenia nie będą wywoływać konfliktów niezgodności lub niekompatybilności 

z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami. 
 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Prac z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i na warunkach określonych w Umowie i jej 

załącznikach oraz w ofercie Wykonawcy i SIWZ. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich Prac w 

sposób gwarantujący ciągłość oraz nieprzerwane działanie sieci Zamawiającego. 

3. Wszystkie Prace powodujące utratę komunikacji w sieci Zamawiającego będą 

wykonywane w sposób możliwe najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, w terminach 

z nim uzgodnionych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o stanie 

wykonania Prac, a w szczególności o zaistniałych problemach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby wykonujące Przedmiot umowy będą posiadać 

określone w przepisach prawa uprawnienia konieczne do jego wykonania, jeżeli 

przepisy te będą nakładały taki obowiązek.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż Przedmiot umowy będzie wykonywany co najmniej 

przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia, określone w SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych od 

Zamawiającego lub uzyskanych w toku realizacji Przedmiotu umowy danych, 

dokumentów i informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia lub przekazania 

Wykonawcy. Zobowiązanie ujęte w niniejszym ustępie obowiązuje również w 

przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.  

8. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na 

warunkach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

stanowiącej integralna część niniejszej Umowy – Załącznik nr 1. 
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§ 5. 

Termin realizacji Prac 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Prac w terminie …… dni od dnia 

zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

Data złożenia podpisu jest odnotowywana obok podpisu reprezentanta każdej ze 

Stron.  

2. Za termin wykonania Prac uznaje się dzień, w którym Strony podpiszą Protokół 

odbioru Prac. 

§ 6. 

Odbiór Przedmiotu umowy 

1. Po wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o gotowości do jego odbioru.  

2. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie Protokołu odbioru, spisanego w 

obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie 

Zamawiającego oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przypadającym 

nie później niż 3 dni robocze od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru 

Przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od 

przedstawienia Przedmiotu umowy do odbioru, nie przystąpi bez uzasadnionej 

przyczyny do jego odbioru, Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporządzenia 

protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia. Sporządzenie przez Wykonawcę jednostronnego 

protokołu odbioru Przedmiotu umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. W razie stwierdzenia istotnych wad podczas odbioru Przedmiotu umowy, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. W takim wypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt, w odpowiednim terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu albo w sytuacji, gdy przedstawiony do ponownego odbioru 

Przedmiot umowy będzie nadal zawierać stwierdzone przy pierwszym odbiorze 

wady, Zamawiający może żądać dalszego wykonywania niniejszej Umowy i 

dostarczenia Przedmiotu umowy wolnego od wad z zachowaniem prawa do żądania 

zapłaty kar umownych i odszkodowania za szkodę wynikłą z nienależytego (w tym 

nieterminowego) wykonania niniejszej Umowy albo, w terminie 60 dni od 

bezskutecznego upływu terminu na ponowne przedstawienie Przedmiotu umowy do 

odbioru lub odpowiednio od daty ponownego przedstawienia do odbioru z wadami 

stwierdzonymi przy pierwszym odbiorze, odstąpić od niniejszej Umowy według 

swojego wyboru w całości lub  w części.  Wadę istotną, o której mowa w niniejszej 

Umowie, stanowią wady uniemożliwiające lub istotnie utrudniające korzystanie z 

Przedmiotu umowy. Okres usuwania wad istotnych wlicza się do okresu realizacji 
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Umowy. 

4. Nieistotne wady, błędy i usterki, nie stanowią podstawy do odmowy podpisania 

Protokołu odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieistotnych 

wad, błędów i usterek wskazanych w protokołach odbioru, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru.  

5. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu umowy nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikłych z tytułu 

nienależytego wykonania niniejszej Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które 

ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności przy wdrażaniu 

lub korzystaniu z Przedmiotu umowy.  

6. Protokół odbioru, stanowi podstawę do wystawienia faktury oraz zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

§ 7. 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy za wykonanie całości Prac i wszystkich obowiązków określonych w 

umowie należne będzie wynagrodzenie w wysokości  ……………………. netto, co 

wraz z podatkiem VAT obliczonym według stawki ……… stanowi kwotę brutto:… 

……………………………  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni 

od podpisania protokołu końcowego odbioru Prac.   

3. W przypadku wykonywania Prac przez podwykonawców Wykonawca wraz z fakturą 

przestawi Zamawiającemu oryginały oświadczeń podwykonawców, że należne im za 

wykonanie Prac wynagrodzenie zostało im zapłacone przez Wykonawcę w całości. 

Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże kopie dokumentów 

potwierdzających dokonanie przelewów wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcom. W razie nie przedstawienia dokumentów określonych w 

niniejszym ustępie Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr …………………………………………………  w terminie do 14 dni licząc od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3.  

5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu, który 

utworzył Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie stanowi całość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu umowy i innych obowiązków 

określonych w Umowie i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia.  
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§ 8. 

Gwarancja; rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy przez okres …...... miesięcy licząc 

od dnia podpisania Protokołu odbioru wykonania Prac. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Strony rozszerzają okres rękojmi, który równy będzie okresowi na który udzielono 

gwarancji wskazanemu w ust. 1.  

4. Wady ujawnione w czasie gwarancji lub okresie rękojmi jak również zaistniałe w tym 

okresie usterki lub awarie Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy za pomocą faksu, 

pocztą elektroniczną lub pisemnie.  

5. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń 

zamontowanych przez Wykonawcę, jeżeli w dniu wygaśnięcia gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę okres gwarancji producenta jeszcze nie upłynął.  

 

 

§ 9. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Prac podwykonawcom. 

2. Wykonawca powierza następującym podwykonawcom: 

firma:……………………………………………………………………………....……..… 

dane kontaktowe: ……………………………………………………………………......… 

wykonanie następującej części Prac: 

………………………………………………………………………………………… 
 

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje Prace w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami 

prawa. 

5. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy w określonym zakresie 

podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak 

za własne działania i zaniechania. 

6. Zamawiający nie dopuszcza realizacji Prac przez dalszych podwykonawców.  

7. Zobowiązania Wykonawcy przewidziane w niniejszej Umowie mają odpowiednie 

zastosowanie do podwykonawców. 
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§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Obok przypadku, gdy Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia od 

niniejszej Umowy zgodnie z § 6 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje również prawo 

odstąpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, w 

przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźniania się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania 

Przedmiotu umowy tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by zdołał wykonać 

Przedmiot umowy w terminie określonym w Umowie,  

2) Zamawiający stwierdzi nienależyte wykonywanie Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności w przypadku nie wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy. 

3. Odstąpienie przewidziane w ust. 2 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia 

wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich. 

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 oraz 2 Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa.  

5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej 

wraz ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu Prac w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w  § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu 

wskazanego w § 5 ust. 1, 

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Pracy w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu 

terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

3) opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii w okresie gwarancji lub rękojmi, 

w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia 

licząc od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia, 

4) odstąpienia w całości od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 7 ust. 1, 

5) odstąpienia w części od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 7 ust. 1, 

6) opóźnienia Wykonawcy we wniesieniu zabezpieczenia w formie pieniężnej lub 

doręczenia oryginału dokumentu gwarancji lub poręczenia, o których mowa w § 

14, w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 

7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w 

Umowie.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.  

 

§ 12. 

Licencje 

W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z chwilą przekazania Przedmiotu umowy, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu lub zapewnia udzielenie licencji (sublicencji) na 

korzystanie z oprogramowania wchodzącego w skład Przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w załączniku nr 1.1. do SIWZ.  

 

§ 13. 

Zmiana umowy 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, poprzez 

przedłużenie terminów jej wykonania wskazanych w § 5, w przypadku przestojów i 

opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub powstałych w wyniku działania siły wyższej się. 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić 

wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej 

ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 

4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej 

ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o 

zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 
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1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w 

sprawie zmiany umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu zapłaty kar umownych.  

 W celu zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy zabezpieczenia w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 7 ust. 1. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru 

wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniężnej,          

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,                      

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 

wykonawca.  

 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, kwotę należy wpłacić w 

terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy na rachunek bankowy Zamawiającego 

prowadzony w PKO Bank Polski SA nr 53 1440 1101 0000 0000 1215 5697. 

 W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, 

bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania 

jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia 

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym 

roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania 

umowy oraz udzielonej rękojmi.  

 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna zawierać następujące elementy:   
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1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

3) kwotę gwarancji,  

4) termin ważności gwarancji,  

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje 

roszczenia z tytułu:    

a) niewykonania umowy przez wykonawcę,  

b) nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,   

 W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot 

płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz 

wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu.  

 Postanowienia dotyczące gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa 

w niniejszym paragrafie, odnoszą się również do poręczeń bankowych lub poręczeń 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia 

dodatkowej dokumentacji, w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać 

zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być 

przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w 

celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób 

uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.  

 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela),                                 

że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest 

wyłączona w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru 

umowy, objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana 

przez gwaranta (poręczyciela).   

 Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji 

wyłącznie właściwy musi być sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 Treść gwarancji (poręczenia) podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących 

zastrzeżeń do treści gwarancji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie 
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zawierających wyżej wymienionych elementów lub zawierającej warunki wobec 

Zamawiającego inne niż opisane w Umowie, względnie niezastosowania się do uwag 

Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych zapisów przedłożonej do akceptacji 

gwarancji, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                              

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu 

gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia zabezpieczenia w takiej formie, w 

terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

 Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia, w każdym 

przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowiązań 

przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposób nienależyty.  

 W przypadku należytego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić 

lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:  

1) 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 

dni od dnia podpisania Protokołu odbioru,  

2) 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 15 

dni od dnia upływu terminu gwarancji. 

 

§ 15. 

Postanowienie końcowe 

1. Niniejszym Strony ustanawiają osoby do kontaktu w sprawach związanych 

z wykonywaniem niniejsze umowy oraz dane adresowe właściwe dla wzajemnych 

kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego : ………………………….  tel. ……………….., 

e-mail …………………………… faks ………………………… 

2) ze strony Wykonawcy : ……………………………. tel. ……………………….., 

e-mail …………………………… faks …………………………. 
 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory 

rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla Zamawiającego. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
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jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

2) SIWZ wraz z załącznikami, 

3) oferta Wykonawcy 

 

 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY       DATA                      WYKONAWCA                  DATA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………….. 

 

Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu …………………r., zwana dalej Umową, 

pomiędzy: 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 

53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125, 

reprezentowanym przez: 

…….. 

zwanym dalej „Zamawiającym" lub „Administratorem Danych Osobowych”  

a  

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą", 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, lub indywidualnie „Stroną”, 

o następującej treści: 
§ 1 

Definicje 

 

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają: 

1) Wykonawca – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na 

mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, 

2) Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, 

dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest 

rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 

3) Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, 

takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych, 

4) Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 

r., poz. 922), 

5) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz.U. Nr 100, poz. 1024), 
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6) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca powierzył w całości lub częściowo 

przetwarzanie danych osobowych, jako konsekwencję realizowania swojej umowy 

powierzenia zZamawiającym, 

7) GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Wykonawcy przez Administratora Danych 

Osobowych przetwarzania zbioru danych osobowych o nazwie:  

• Pacjenci 

• Pracownicy 

• Kandydaci do pracy 

• Zbiór danych darczyńców 

• Książka kontroli 

• Monitoring wizyjny 

• Praktykanci i stażyści 

• Oferenci 

• System His 

• System cyfrowej diagnostyki 

• System laboratoryjny 

• Finanse – Księgowość 

• Płatnik 

• Transport sanitarny 

• Skargi i wnioski 

• Dziennik korespondencji 

• Wnioski o udostępnianie informacji publicznej 

2. Celem przetwarzania powierzonego zbioru danych osobowych jest realizacja dostaw i 

usług wchodzących w zakres przedmiotowy Umowy zwartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą z dnia ………………… r. na dostawę, instalację i konfigurację 

infrastruktury oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych w Szpitalu im. 

Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, opisanych dokładnie w § 2wskazanejumowy.  

3. Zakres przetwarzania obejmuje dane osobowe pacjentów, w tym: imię, nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, wiek, płeć, dane medyczne, rodzaj badania, data 

badania, dane ze skierowania.Dane kontrahentów, dane pracowników. 
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§ 3 

Zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień i wymogów Ustawy oraz 

niniejszej Umowy. 

2. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do przestrzegania postanowień i 

wymogów Ustawy oraz niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych 

powierzonych przez Zleceniodawcę wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania 

wszelkie środki techniczne i organizacyjne, przewidziane w art. 36-39 Ustawy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych 

powierzonych przez Zleceniodawcę spełnić wymagania określone w przepisach, o 

których mowa w art. 39a Ustawy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie przetwarzania danych 

osobowych poprzez żądanie od Wykonawcy udzielenia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, pisemnych informacji dotyczących realizacji 

obowiązków określonych w Umowie. 

 

§ 4 

Realizacja wymagań art. 36-39a Ustawy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których 

mowa w § 3 ust. 5 lub wyznacza do tego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby 

posiadające upoważnienie nadane przez Wykonawcę, zgodnie z następującymi 

wymaganiami: 

1) Wykonawca przeprowadza szkolenie z zasad ochrony powierzonych przez 

Zamawiającego danych osobowych i jeśli tak ustalono, zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca nadaje upoważnienia pracownikom przeznaczonym do przetwarzania 

danych osobowych w ramach realizacji warunków Umowy, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania aktualnej listy osób upoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji warunków Umowyna 

żądanie Zleceniodawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, 

kiedy i przez kogo są przetwarzane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do ich 

przetwarzania. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które zostały przez niego 

upoważnione do przetwarzania danych, zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz 

sposoby ich zabezpieczenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa, 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia 

 

§ 5 

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie wszystkich lub choćby części czynności Umowy 

innemu podmiotowi (Podwykonawcy) bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora 

Danych Osobowych, pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą 

pisemnej umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnej z Ustawą 

oraz niniejszą Umową.  

2. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy lub zajściu innych okoliczności powodujących 

wygaśnięcie niniejszego zobowiązania, zgromadzona przez Wykonawcę dokumentacja 

przekazywana jest Administratorowi w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, o 

których mowa powyżej. Ponadto procesor dokona przekazania danych osobowych 

zgromadzonych na nośnikach, a Administrator tych danych zobowiązuje się je 

niezwłocznie odebrać. Strony umowy stwierdzą wykonanie niniejszego obowiązku 

stosownym protokołem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek wszczętym postępowaniu administracyjnym lub sądowym, wydanej 

decyzji administracyjnej, orzeczeniu, przeprowadzonych kontrolach i inspekcjach, jeśli 

dotyczą one danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązywanie postanowień 

 

Niniejsze postanowienia w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych obowiązują od dnia ……………. r. i zostają zawarte na czas realizacji 

Umowy, o której mowa w § 2 ust 2. 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego 

prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. Strony oświadczają, że ewentualne 

spory wynikające z tej umowy będą rozwiązywały na drodze polubownej, a w razie braku 

porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

ze stron. 

 

 

 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY  DATA                             WYKONAWCA                    DATA 

 

 


