
 
 

 

 

UMOWA NR …………………………….. 

ZAWARTA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W DNIU ……… GRUDNIA 2019 R. 

 

pomiędzy: 

Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Otwartego z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118-153-10-25 
reprezentowanym przez: Waldemara Roszkiewicza Kierownika, przy kontrasygnacie Głównej 

Księgowej Iwony Dumały, zwanym dalej „Zamawiającym” ,  

a 

………………………. z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………,  NIP 

………………………………,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami” 

 

W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ………………… 

2019 r. wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący Przedmiot Umowy:   

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w drodze 

rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia 

wzrostu jakości i dostępności usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy 

ujęty został w Zapytaniu Ofertowym nr GSPZLO.081.1.2019 z dnia 02.12.2019 r. stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Umowy. 

2. Strony ustalają następujące warunki i wymogi w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy z 

podziałem na poszczególne elementy:  

 

Warunki dodatkowe: 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania najlepszej technologii wykonania napisów, 

grafik i logotypów na tablicach, z zastrzeżeniem, że mają być trwałe, estetyczne i odpowiadać 

wytycznym zawartych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w szczególności ,,Podręcznik wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.”. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca wykona poszczególne części zamówienia w następujących terminach:  



 
 

 

 
Część A: w terminie do 31 stycznia 2020 r. 

Część B: w terminie do 28 lutego 2020 r. 

2. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w drodze protokołu odbioru końcowego, 

sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli podczas odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie 

został wykonany w całości albo, że został wykonany nienależycie w szczególności niezgodnie z 

opisem Przedmiotu Umowy lub niniejszą Umową Zamawiający wskaże te okoliczności w 

protokole odbioru końcowego.  W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

jest zobowiązany do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

KONTROLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektów graficznych do 

akceptacji na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego dotyczących projektów  

graficznych. 

3. Podstawą do rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego dla ostatecznych projektów poszczególnych elementów przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtowe łączne 

wynagrodzenie w kwocie ……………… netto plus 23% podatku VAT w kwocie 

………………….. zł tj. ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………). 

2. Wykonawca za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wystawi fakturę: 

na rzecz Zamawiającego  na dane:  
Nabywca:  

………………………………… 

Odbiorca: 

………………………………… 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po prawidłowym (bez wad) wykonaniu Przedmiotu Umowy 

potwierdzonym protokołem odbioru końcowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury  

po  realizacji Przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie 

koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i nie może być w sposób ważny zmienione 

bez zmiany niniejszej umowy dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



 
 

 

 
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, że Przedmiot 

Umowy nie został wykonany w całości lub został wykonany nienależycie Zamawiający jest 

uprawniony, niezależnie od naliczenia kar umownych i niezależnie od uprawnienia wskazanego 

w § 2 ust. 5 Umowy, do żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do 

wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Przedmiotu Umowy ustalonej według 

cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia stosunku któregokolwiek z terminów 

wskazanych w § 2 ust. 1, 

2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego sumę naliczonych kar umownych. 

 

§ 6 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 

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

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni w stosunku do któregokolwiek z terminów 

określonych w § 2 ust. 1.  

2) pomimo wezwania i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca będzie 

wykonywał Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 

30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. 

 

§ 7 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

1. Wraz z odbiorem Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do opracowań graficznych (utworów) wraz z 

wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń 

czasowych, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, w tym zwłaszcza wskazanych w ust. 2 poniżej, przy użyciu wszelkich 

dostępnych technik i nośników materialnych. 



 
 

 

 
2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują wyłączne prawo do: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzania egzemplarzy utworu przy 

użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w szczególności dyskietki, CD-ROM, DVD, Blu-Ray, 

Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);  

b) wprowadzania do obrotu oryginału utworu lub jego części albo egzemplarzy, na których utwór lub 

jego cześć utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, 

zapisywanie utworu w dowolnym formacie elektronicznym i utrzymywanie utworu w pamięci 

komputera;  

c) wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 

udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 

wykorzystywanie w sieciach informatycznych w tym w sieciach ogólnodostępnych, w tym 

zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach internetowych, modyfikacje utworu umożliwiające 

stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji 

kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, 

nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez 

inną organizację radiową lub telewizyjną,  

d) prawo do swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego części, w szczególności poprzez 

wykorzystanie utworu do celu wskazanego w § 1 Umowy; 

e) wykorzystanie utworu lub jego części w celach marketingowych lub promocyjnych. 

3. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian utworu w całości lub w części, w szczególności 

wynikających z opracowania redakcyjnego. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie, w ramach wynagrodzenia 

umownego, na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań 

w liczbie wskazanej w niniejszej umowie. 

5. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy wchodzi w 

skład wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1. 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: Zapytanie Ofertowe nr GSPZLO.081.1.2019 z dnia 

02.12.2019 r. stanowiące Załącznik Nr 1 do Umowy, oferta Wykonawcy z dnia ……………. r.  

stanowiąca Załącznik Nr 2 oraz klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

stanowiąca Załącznik nr 3 z tym zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności lub rozbieżności 

postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed treścią Zapytania Ofertowego i 

Oferty Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego. 



 
 

 

 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Osobami umocowanymi do kontaktu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym ze 

strony Zamawiającego do czynności kontroli wykonania Przedmiotu Umowy oraz odbioru 

Przedmiotu Umowy są: 

• ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………. 

• ze strony Wykonawcy:  

…………………………………………………. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

7. Załączniki do Umowy stanowią: 

1) Zapytanie Ofertowe nr GSPZLO.081.1.2019 z dnia 02.12.2019 r.  

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. 

3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Załącznik Nr 3  

do Umowy Nr ………………..  

z dnia ……………… 2019 r. 

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 Pani/Pana* danych osobowych jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego z siedzibą w 

Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego, ul. Marii 

Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

b) e-mail: iod@gspzlo-ozarow.pl.; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu: 

a) zawarcia i realizacji umowy oraz w celach archiwizacyjnych; 

b) wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem podpisanej umowy; 

c) związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

d) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

e) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 
lit. c RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. ustawy z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu dochodzenia roszczeń, bądź obrony praw Administratora. 
6) Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, oraz 

b) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub innym 

podmiotom, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Treść umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
podlegającą udostępnieniu w trybie określonym w tej ustawie, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska osoby zawierającej umowę, 

przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia; 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

a) czasu obowiązywania umowy, 

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z 

przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania; 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

12) Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa 
*Niepotrzebne skreślić 

 

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  
 


