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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

UMOWA nr ……/2016 (wzór) 

DOSTAWA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO 

 

zawarta w dniu ………… w Krakowie pomiędzy  

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, z siedzibą w Krakowie, Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 

KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON 351194736, reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Zalewińską- Cieślik - Dyrektora 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

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

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

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

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) znak 

postępowania ……… . 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. Dzienny Dom Opieki 

Medycznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania 

projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, nr wniosku: 

WND-POWR.05.02.00-00-0129/15. 

 

Przedmiot umowy  

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia medycznego - 

……………………. (zwanego dalej „urządzeniem” albo „towarem”), zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do umowy, który zawiera specyfikację techniczną i opis parametrów 

urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, a także wymagania dodatkowe wobec 

dostawy. 
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2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) opakowania i transportu urządzenia na miejsce dostawy, 

b) pokrycia ewentualnych kosztów ceł, odprawy celnej, 

c) rozładunku w miejscu dostawy, 

d) instalacji i montażu oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do eksploatacji) w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

e) pozostałych świadczeń wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Koszty wszelkich świadczeń związanych z dostawą urządzenia, wskazanych w ust. 2 i 

załączniku nr 1 do umowy, ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy zgodnie z postanowieniami umowy, 

wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, 

certyfikat CE, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania jako 

urządzenia medycznego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenie: 

a) spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 

2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.); 

b) jest kompletne i po zainstalowaniu/montażu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy 

bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych 

usług; 

c) jest dopuszczone do obrotu w Polsce i spełnia wszelkie wymagania przepisów prawa 

oraz jest wolne od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich; 

d) jest fabrycznie nowe i nie używane wcześniej, w szczególności do celów 

demonstracyjnych, oraz jest dobrej jakości. 

 

Wartość umowy 

 

§ 3 

 

1. Wysokość całkowita wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy 

wynosi………… złotych brutto, stawka podatku VAT …%, ……..w tym:  

1)  za dostawę sprzętu, wyspecyfikowanego w części I /II/III/IV…zamówienia 

określonego w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy: ………… złotych brutto, w 

tym stawka podatku VAT …%. 

2. Cena dostawy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

umowy i zawiera w szczególności: wartość towaru, podatek VAT i inne należne 

podatki i cła, koszty transportu, rozładunku, instalacji/montażu w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty 

świadczeń wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

3.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 

4. Zmiana stawki podatku VAT nie prowadzi do podniesienia wartości netto ceny 

dostawy, określonej w ust. 1. 

 

Termin wykonania umowy. Realizacja umowy 

  

§ 4 
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1. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie:  czternastu  dni od daty zawarcia umowy. 

2. Miejscem dostawy jest budynek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy 

ul. Emaus 18 w Krakowie. 

3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu urządzenie 

wraz z dokumentacją, po uprzednim jego zainstalowaniu/montażu i uruchomieniu  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu 

wymaganą dokumentację urządzenia, w szczególności:  

a) paszport techniczny urządzenia; 

b) instrukcję obsługi w języku polskim oraz pełne oprogramowanie na płycie CD 

jeżeli jest objęte zestawem; 

c) dokument gwarancji producenta;  

d) certyfikat CE. 

5. Wykonanie dostawy urządzenia zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

sporządzonym w formie pisemnej, podpisanym przez Przedstawicieli obu Stron w 

terminie 3 dni od dnia dostawy. 

6. Z chwilą odbioru urządzenia ryzyko utraty i uszkodzenia urządzenia przechodzi na 

Zamawiającego. 

7. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) 

urządzenia lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w montażu lub 

uruchomieniu urządzenia  Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu 

odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości. 

8. W ramach ceny dostawy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w liczbie 

max. 5, (w tym personel techniczny) w zakresie eksploatacji i użytkowania 

urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w budynku, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzone pisemnym oświadczeniem 

Zamawiającego o przeszkoleniu.  

 

Rozliczenia finansowe 

 

§ 5 

 

1. Podstawą rozliczenia dostawy jest podpisany przez Strony protokół odbioru                          

i oświadczenie Zamawiającego o przeszkoleniu oraz prawidłowo wystawiona faktura. 

2. Cena dostawy będzie płatna po podpisaniu przez Strony protokołu bezusterkowego 

odbioru urządzenia, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

prawidłowo wystawionej  na Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30 – 224 

Kraków, Al. Modrzewiowa 22. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy oraz upoważniona do podpisania 

protokołu odbioru urządzenia w imieniu Zamawiającego: ............................................, 

nr tel. ….., nr faksu: ……. lub osoba zastępująca. 

6. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy oraz upoważniona do podpisania 

protokołu odbioru urządzenia w imieniu Wykonawcy: ……………………………… 

nr tel. ….., nr faksu: ……. lub osoba zastępująca. 
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Gwarancja  

 

§ 6 

1. Wykonawca podpisując protokół odbioru urządzenia gwarantuje właściwą jego jakość                   

i oświadcza, że urządzenie posiada właściwości określone w specyfikacji technicznej                   

i parametry wymienione w załączniku do nr 1 umowy i udziela Zamawiającemu min. … 

miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, którego bieg rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z 

potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek. W tym celu Wykonawca wyda 

Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku 

stwierdzenia przy odbiorze wad i/lub usterek, w dniu podpisania protokołu odbioru robót 

zawierającego potwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek DOKUMENT GWARANCYJNY 

według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który stanowić będzie 

załącznik do tego protokołu. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie 

umowy wadach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na ich 

usunięcie.  

3. Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2,                       

w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.                          

W przypadku niemożności naprawy na miejscu Wykonawca zabiera urządzenie na własny 

koszt i zwraca go Zamawiającemu najpóźniej w 14 dniu liczonym od dnia zabrania 

urządzenia. 

4. Jeżeli wada nie może być w tym terminie usunięta, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z nim wyznaczy inny 

termin, umożliwiający usunięcie wady urządzenia. Nie ma możliwości wyznaczenia 

kolejnego terminu.   

5. Jeżeli wady nie da się usunąć Zamawiający może żądać wykonania części lub całości 

przedmiotu umowy po raz drugi.  

6. Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego określa Załącznik nr 1 do umowy oraz 

dalsze postanowienia umowy.  

7. Gwarancja obejmuje przeglądy i konserwację urządzenia, zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz naprawy wraz z częściami zamiennymi (bez materiałów eksploatacyjnych 

podlegających normalnemu zużyciu). 

8. Naprawa urządzenia lub jego wymiana na nowe w ramach gwarancji nastąpi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

9. Każda naprawa urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas, w ciągu 

którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z 

urządzenia.  

10. Okres gwarancji na wymienione elementy (części) urządzenia biegnie od dnia wymiany i 

wynosi min. 24 miesiące, chyba, że okres upływającej pełnej gwarancji jest dłuższy do 

końca tego okresu. 

11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wymienionej. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o stwierdzonych wadach, 

brakach lub awariach urządzenia i konieczności dokonania ich usunięcia przez 5 dni w 

tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod 

numerem tel.:.………………faks:….……….. w godzinach od 7.30 do 16.00. 

13. W razie trzykrotnej naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany 

danego podzespołu (części) urządzenia lub całego urządzenia na nowe. 

14. Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 4- tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie 

gorszych niż urządzenie będące przedmiotem dostawy. 

15. Koszty transportu związane z realizacją gwarancji obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca gwarantuje okres produkcji części zamiennych do urządzenia wynoszący 

minimum 10 lat od dnia dostawy urządzenia. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji 

nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę  wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. Każda naprawa winna być odnotowana w  karcie gwarancyjnej. 

 

Podwykonawstwo 

 

§ 7 

  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 

podwykonawców, których zaakceptował Zamawiający. 

2. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne 

działanie lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie 

traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z 

realizacją przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. 

ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Istotna zmiana okoliczności 

 

§ 8 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy 

 

§ 9 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy – w wysokości 1% wartości brutto umowy, 

o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako 

dzień dostawy do dnia dostawy, 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w §  3  

ust. 1, 

c) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w  

§ 6 ust. 3 – w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3  ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, 

d) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,3% wartości 

brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia 

naprawy lub od dnia dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia 

urządzenia, 

e) z tytułu niedotrzymania terminu gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy – 

w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. W razie stwierdzenia w czasie obioru wad urządzenia, nieprawidłowego montażu lub 

funkcjonowania urządzenia  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 7 

dni na wymianę urządzenia na wolne od wad lub dokonanie prawidłowego montażu i 

uruchomienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 

natychmiastowego odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary umownej, o której 

mowa w ust. 1 lit. b). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w 

terminie 7 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. W przypadku opóźnienia w dostawie wynoszącego co najmniej 5 dni od terminu 

ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie 

umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego 

odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której 

mowa ust. 1 lit. b). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 

7 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary 

umownej, o której mowa ust. 1 lit. b). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na 

piśmie w terminie 7 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia. 

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury do 

zapłaty za dostarczony towar. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 
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Zmiana postanowień umowy 

 

§ 10 

 

1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach i 

zakresie: 

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w tym zmiany 

wysokości wynagrodzenia wskutek zmiany przepisów o podatku VAT; 

b) zmiany terminu dostawy i montażu urządzenia, terminu naprawy urządzenia, sposobu i 

terminu zapłaty wynagrodzenia na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności z uwagi na przypadki 

działania siły wyższej, przeszkody lub utrudnienia w realizacji umowy spowodowane 

wskutek decyzji właściwych organów administracji albo spowodowane przez osoby 

trzecie; 

c) zmiany terminu i sposobu płatności wynagrodzenia, uzasadnionej zmianą terminów 

wykonania umowy lub opóźnieniem w realizacji umowy; 

d) zmiany czasu trwania gwarancji. 

2. Dopuszcza się zmianę rodzaju urządzenia, będącego przedmiotem dostawy, w przypadku 

braku możliwości dostawy zamówionego urządzenia z przyczyn niezależnych od Stron, 

których Strony nie mogły przewidzieć, w szczególności wycofania urządzeń przed 

terminem dostawy z produkcji lub sieci dystrybucji w Polsce. Wówczas Wykonawca może 

zaproponować inne urządzenie spełniające co najmniej wszystkie warunki zamówienia 

wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do 

Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków 

zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać 

przedłożenia stosownej dokumentacji. 

3. Wszelkie zmiany umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i zgodne z interesem 

publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości netto umowy określonej w § 3 

ust. 1. 

4. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej. 

5. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy 

zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 5 ust. 5 i 6. Do 

skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili 

zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na 

dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 

 

Zagadnienia końcowe 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Prawa Zamówień Publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 

wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego i bez 
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zachowania trybu przewidzianego dla zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

W szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających  

z umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem 

umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz wszelkie 

informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności 

nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi 

powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

 

Egzemplarze umowy 

 

§ 12 

  

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji 

poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli 

służące realizacji przedmiotu umowy. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie 

się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Zamawiającego, które nie są znane 

lub nie powinny być znane publicznie powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w 

związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a w szczególności 

informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 

informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


