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UMOWA NR GSPZLO.1…..2020 
 

zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Ożarowie Mazowieckim 

 

pomiędzy  Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Otwartego w Ożarowie 

Mazowieckim  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konopnickiej  8, wpisanym  do rejestru prowadzonego przez  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem 0000132686,  posiadającym 

NIP 118-15-31-025  REGON 016263572 reprezentowanym przez:  

 

Waldemara Roszkiewicza     –  Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Otwartego, 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 
a …………………………………………………………………………………………………………………….. 

działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………, 

………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozbudowy istniejącego systemu 

zarządzania poprzez: instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz 

oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego w GSPZLO w Ożarowie 

Mazowieckim, w ilościach i o parametrach wymienionych w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), zwanego dalej przedmiotem umowy,  

 

w ramach projektu: „Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie 

Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby GSZPLO w 

Ożarowie Mazowieckim  w tym: 

 

1) serwer wirtualizacyjny – 2 sztuki, 

2) serwerowy system operacyjny (SSO) – 4 sztuki, 

3) licencja SSO CAL – 50 szt., 

4) oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 komplet, 

5) zasilacz awaryjny dla serwerów – 1 szt., 

6) oprogramowanie do backupu – 1 komplet, 
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7) urządzenie NAS do składowania backupów – 1 szt. 

8) przełącznik Typ I  – 2 szt. 

9) przełącznik Typ II-  1 szt. 

10) przełącznik Typ III – 1 szt. 

11) macierz dyskowa – 1 szt. 

12) oprogramowanie antywirusowe – 50 szt. 

 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej 

funkcjonalności: 

 środowisko wirtualizacyjne z wykorzystaniem dwóch serwerów pełniących rolę hostów 

wirtualizacyjnych w oparciu o dostarczony sprzęt i oprogramowanie; 

 środowisko kopii zapasowych z wykorzystaniem dostarczonego serwera NAS i oprogramowania. 

Wszystkie potrzebne kable i elementy niezbędne do stworzenia systemu dostarczy Wykonawca. Wymagany jest 

montaż w posiadanej przez Zamawiającego szafie rack 19’’ 42 U wszystkich elementów systemu wirtualizacji i 

backupu. 

Dostarczone dwa fizyczne serwery mają pracować jako hypervisor i tworzyć środowisko wirtualizacyjne dla 

systemów operacyjnych, na których zainstalowane zostaną opisane poniżej funkcjonalności. Wykonawca 

dostarczy niezbędną ilość licencji dla systemów operacyjnych (w tym również dla sytemu wirtualizacyjnego – 

Hypervisora) oraz licencje dostępowe w ilości 50 sztuk w licencjonowaniu per user. 

Ze względu na obecnie posiadane środowisko w postaci serwera z oprogramowaniem VMware vSphere 5.5 oraz 

uruchomionego na nim w ramach wirtualizacji oprogramowania Kamsoft i Fujiifilm w formie dwóch maszyn 

wirtualnych nowopowstałe środowisko wirtualizacyjne będzie uwzględniało migrację wyżej wspomnianego 

oprogramowania na nową platformę. 

 

4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia rozbuduje, wdroży i skonfiguruje: 

 Sieć LAN w oparciu o dostarczone przełączniki sieciowe 

 Nowy kontroler domeny Active Directory w formie maszyny wirtualnej pracujący pod kontrolą systemu 

operacyjnego dostarczonego w ramach postępowania. 

 Wykona migrację dwóch maszyn wirtualnych z obecnego środowiska wirtualizacyjnego do nowego 

 Podłączy komputery Zamawiającego do nowej domeny i skonfiguruje odpowiednie polityki mapowania 

zasobów sieciowych oraz logowania 

 Na posiadanym przez Zamawiającego serwerze po wykonanej migracji wdroży środowisko kopii 

zapasowych z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania  

 Skonfiguruje dostarczone oprogramowania antywirusowe wraz z centralną konsolą do zarządzania 

 Wszystkie nowe dostarczone serwery należy zintegrować z systemem zarządzania dostarczonego 

zasilacza awaryjnego UPS, za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, w celu zarządzania 

wyłączeniami i włączeniami systemu podczas awarii od strony zasilania 

Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

konfiguracji zainstalowanych urządzeń, w tym m.in. o pełnionych rolach, konfiguracji kart sieciowych, 

dysków twardych, użytych loginach i hasłach. 

 

 

5. Dostarczane urządzenia/sprzęt powinny być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w czasie ich 

transportu do miejsca przeznaczenia, aby zapewnić ich kompletność i uchronić przed uszkodzeniem.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest również do wniesienia dostarczanych urządzeń/sprzętu do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego, podłączenia, zainstalowania urządzeń/sprzętu oraz instalacji i konfiguracji 

wymaganego oprogramowania. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 

staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami zawartymi  w niniejszej umowie 

oraz zgodnie z: 

a) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, 

b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa w zakresie 

funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. 

 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi 

przepisami prawa, niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
 

§ 2 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy (na który składają się usługi i dostawy) wykona z/bez 

udziałem/u podwykonawców. 
(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 13 druku oferty. **) 

 

2. Niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części 

przedmiotu zamówienia z innymi podmiotami, jeśli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania przedmiotu 

zamówienia, ani nie zwiększy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3. Wykonawca ma prawo korzystać w przypadku dostaw/usług z dalszych podwykonawców lub innych osób 

trzecich wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w zakresie treści umowy z podwykonawcą, 

którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

 

 

§ 3 Termin wykonania Umowy 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi: od daty podpisania umowy, 

 

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi  

w terminie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 

c) ewentualna zmiana terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona stosownym aneksem na podstawie  

pkt. 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

§ 4 Załączniki 

 

Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
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2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego   

 

 

§ 5 Osoby do kontaktów 

 

1. Zamawiający ustanawia do kontaktów, nadzorowania i koordynowania realizacji przedmiotu zamówienia 

przedstawicieli w osobach:  

a) Waldemar Roszkiewicz tel. (22) 344 86 10 

b) Iwona Dumała tel. (22) 344 86 20 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia ustanawia 

przedstawiciela w osobach:  

a) ……………………………………tel. ………………………………………………………………… 

b) ……………………………….…, tel. …..…………………………………………………………….. 

 

 

§ 6 Udzielenie Licencji  

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, udziela Zamawiającemu 

licencji do korzystania ze zintegrowanego systemu informatycznego wdrażanego u Zamawiającego w ramach 

wykonania Przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. System o którym mowa w 

zdaniu poprzednim stanowi utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).  

 

2. Z chwilą odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu licencji, niewyłącznej, obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez ograniczeń 

czasowych, bez prawa dalszego rozporządzania, udzielania sublicencji,  na używanie zintegrowanego systemu 

informatycznego wdrażanego u Zamawiającego na polach eksploatacji obejmujących jego zwielokrotnianie w 

pamięci komputera, używanie przez Zamawiającego w zakresie i funkcjonalnościach opisanych w instrukcji 

obsługi, Umowie, SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia., w szczególności obejmujących nieograniczone 

użytkowanie przedmiotu Umowy w GSPZLO w celu wykonywania jego zadań własnych, zgodnie z 

przeznaczeniem przedmiotu Umowy. 

 

4. Udzielona licencja nie może zostać odwołana. 

 

5. Zamawiający ma prawo do wykonywania kopii zapasowych systemu, przy czym jest zobowiązany na takich 

kopiach umieścić informacje o przysługujących Wykonawcy prawach autorskich (nota copyright). 

 

6. Zamawiający nie jest uprawniony do:  

a) dekompilacji systemu, deasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering) ani 

innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub 

dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych, jeżeli czynności 

takie nie są dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, 

b) wykonywania kopii systemu, za wyjątkiem kopii zapasowych, 

c) udostępniania systemu osobom trzecim, a w szczególności Zamawiający nie ma prawa jego 

sublicencjonowania, użyczania lub najmu jego egzemplarzy, 

d) świadczenia za pomocą systemu usług na rzecz innych podmiotów (outsourcing). 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania i instalowania u Zamawiającego uaktualnień i nowych 

edycji systemu na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

 

8. Zamawiający jest zobowiązany do traktowania zintegrowanego systemu informatycznego wdrażanego u 

Zamawiającego jako tajemnicy Wykonawcy, a w szczególności jest zobowiązany do kontroli dostępu do 

nośników zawierających wersje instalacyjne systemu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. 

 

9. Wykonawca gwarantuje iż nabył autorskie prawa majątkowe, licencje oraz uzyskał zgody i zezwolenia od 

osób trzecich w zakresie umożliwiającym pełna realizacje niniejszej Umowy. 

 

10. W przypadku jeżeli Wykonawca nie posiada praw do danego oprogramowania a wykonanie przedmiotu 

Umowy wymaga dostarczenia tego oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie 

wraz z licencją udzieloną przez producenta danego oprogramowania, w takim zakresie, aby przedmiot Umowy 

był w pełni funkcjonalny. 

 

 §7 Należyta staranność 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy z 

zachowaniem należytej staranności w zakresie wynikającym z informacji i dokumentów przekazanych przez 

Zamawiającego i posiadanej wiedzy oraz do zachowania pełnej poufność informacji otrzymanych od 

Zamawiającego w związku ze świadczeniem usługi przez cały czas umowy, jak również przez cały czas po 

zakończeniu wykonywania umowy. 

 

§ 8 Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt  

na własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Zamawiającego.  

 

2. Odbioru prac wykonanych w trakcie realizacji umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele 

Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie sporządzony na tę okoliczność protokół odbioru. 
 

3. Potwierdzeniem dokonania odbioru całkowitego przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony 

końcowy protokół zdawczo – odbiorczy po dostawie urządzeń/sprzętu i oprogramowania systemowego, 

wirtualizacyjnego i narzędziowego, jego instalacji, konfiguracji, wdrożeniu i uruchomieniu zawierający protokół 

ilościowy i jakościowy dostarczonych urządzeń/sprzętu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.  

 

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy 

Zamawiający podpisze końcowy protokół zdawczo-odbiorczy dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy zgodnego z zał. Nr 1 do SIWZ.  

 

5. W dniu sporządzenia komisyjnego protokołu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

- komplet instrukcji obsługi oraz niezbędną literaturę pomocniczą na poszczególne urządzenia/sprzęt (w języku 

polskim), 

- gwarancje na każdą jednostkę urządzeń/sprzętu,  

- dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów, 

- licencje na oprogramowania, 

- po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania. 
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6. W przypadku zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania z dystrybucji zaoferowanych 

urządzeń/sprzętu w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowych dopłat ze strony 

Zamawiającego, do dostarczenia urządzeń/sprzętu nowszej generacji, wraz ze stosownym pismem producenta o 

zaprzestaniu produkcji lub wycofaniu ze sprzedaży.  

 

7. Dostarczone urządzenia/sprzęt będące przedmiotem umowy przechodzą na własność Zamawiającego po 

pozytywnym przetestowaniu, sporządzeniu komisyjnego protokołu odbioru i dokonania całkowitej zapłaty. Do 

tego czasu dostarczone urządzenia/sprzęt są własnością Wykonawcy. 

 

 

§ 9 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego 

 

1. Wykonawca po całkowitym odbiorze przedmiotu zamówienia, nie później niż 7 dni od daty odbioru , w 

godzinach pracy Zamawiającego, przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do obsługi 

dostarczonego wyposażenia, systemu informatycznego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym. 

2. Przeszkolenie dotyczy pracowników Zamawiającego.   

3. Miejscem szkolenia jest siedziba Zamawiającego. 

 

 

§ 10 Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za cały przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy,  wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, będzie: 

 

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ……………………………………………………… złotych 

 

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

 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).  

 

3. Wynagrodzenie brutto wymienione w ust.1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie. 

 

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury z tytułu prawidłowo wykonanej umowy po podpisaniu 

przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy potwierdzającego wykonanie 

wszystkich czynności o których mowa w § 1 Umowy. 

 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

6. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na podane przez Wykonawcę 

konto. 

 

7. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia umowy strony oświadczają co, następuje: 

a) Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w ……………………… ; 

NIP: …………………………………………………………… i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.  
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8. W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

9. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania 

obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

 

10. Zamawiający może dokonywać płatności wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, zgodnie z art. 108 a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

11. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenia/sprzęt na okres: ………....  miesięcy 

( słownie ………………………. ) miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac,  

 

*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze zaoferowany okres gwarancji na urządzenia/sprzęt ) 

 

2. Zaoferowany, wymieniony powyżej okres gwarancji jest równy (odpowiada) okresowi rękojmi.  

 

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatną opiekę serwisową i aktualizację oprogramowania.  

W ramach opieki serwisowej wykonawca zapewni ewentualne naprawy na miejscu tzn. w siedzibie 

Zamawiającego, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z pozostałymi 

wymogami, określonymi w pkt. 2.6 SIWZ. 

 

4.  Wykonawca dostarczy zamienne urządzenia/sprzęt na czas naprawy, o parametrach nie gorszych niż 

serwisowany  sprzęt, jeśli czas naprawy przekroczy 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki.  

 

5. W przypadku niemożliwej do wykonania naprawy urządzeń/sprzętu będących przedmiotem umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wymienić przedmiotowe urządzenia/sprzęt na nowe, wolne od wad w terminie  

7 dni od chwili stwierdzenia niemożliwości naprawy. 

 

6. Zamawiający jest zobowiązany, w okresie gwarancji, do przestrzegania zasad eksploatacji urządzeń/sprzętu 

będących przedmiotem umowy zgodnie z instrukcjami producentów, zabezpieczyć je przed negatywnym 

wpływem warunków zewnętrznych i możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie  urządzeń/sprzętu  niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, nie przestrzegania instrukcji producentów i z tytułu uszkodzeń mechanicznych wynikłych z 

niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniami/ sprzętem będących przedmiotem umowy. 

 

§ 12 Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy przedmiotu 

umownych będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących zasad: 

  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedotrzymania terminów realizacji 

przedmiotu umowy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt b umowy w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset 
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złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po terminach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt b 

umowy, 

 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku każdorazowego nie wywiązania się z 

warunków gwarancji w wysokości: - 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą godzinę zwłoki liczoną od 

terminu wskazanego w § 11 ust 4  umowy, - 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki 

liczony od terminu wskazanego w § 11 ust 3  umowy, 

 

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w  wysokości 10 % wartości całości wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w  § 10 

ust. 1. 

 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od daty wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z wymagalnego 

wynagrodzenia  Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej 

Umowy jest Zamawiający. 

 

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  

rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca poinformuje osoby, 

których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych 

osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o 

prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych 

uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 

 
§ 14 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o 
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którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  w przypadku gdy: 

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej, 

- Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 

b). 

- pomimo wezwania i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca będzie wykonywał 

Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

 

3. W przypadkach o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od 

dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji skierowanej na adres 

wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru awizowanej przesyłki. 

 

5. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o pisemnym: zawiadamianiu, informowaniu lub składaniu 

oświadczeń woli przez jedną stronę na rzecz drugiej, pod rygorem nieważności za dokonane uznaje się tylko 

takie zawiadomienia, informacje lub oświadczenia woli, które zostały złożone drugiej stronie na piśmie za 

pisemnym potwierdzeniem odbioru albo zostały przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

 

6. Przesyłki, o których mowa w ustępie poprzednim uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich 

odbioru przez adresata. 

 

  ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO. 

 

W świetle powyższego Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i 

innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach jest 

Zamawiający – dalej administrator – adres siedziby: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konopnickiej  8. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gspzlo@op.pl, lub pod adresem siedziby 

administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Ireneusza Kwiatkowskiego, z którym można 

się skontaktować tel. 508-199-065 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

w celu wykonywania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty uprawnione do 

dostępu do informacji publicznej, 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe 

dla których administratorem jest Zamawiający. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4 oraz 

przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z 

przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

6. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych 

do niej dokumentach mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych 

do niej dokumentach mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

22 860 70 86. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne  do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie  danych 

będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

…………………....………………………..……… 

Data, podpis  


