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wzór                                                    
UMOWA nr …………../2020 

DOSTAWA ENDOPROTEZ ORAZ ICH CZĘŚCI SKŁADOWYCH  
 

zawarta w Krakowie w dniu ……………..pomiędzy:  
Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 
Kraków, Al. Modrzewiowa 22, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisanym 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-
375, REGON 351194736, reprezentowanym przez: 
dr n. med. Pawła Kamińskiego - Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą 
 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Numer postępowania: A.I.271-8/20. 
 

§ 2 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa endoprotez oraz ich części składowych 

(elementów) szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, który zawiera 
specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową w zakresie poszczególnych części 
zamówienia, zwanych dalej „towarem” albo „produktami medycznymi”. 

2. Sprzedający oświadcza, że oferowany towar jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych 
i prawnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw towaru zgodnie z postanowieniami 
umowy, wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 
Zamawiającego. 

§ 3 
 
1. Łączna wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty:  

1) w części 1: …………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto……………………….. zł 
(słownie:…………………………………), 

2) w części 2:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 

3) w części 3:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 
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4) w części 4:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 

5) w części 5:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 

6) w części 6:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 

7) w części 7:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 

8) w części 8:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
……………….. %, a wartość netto  
…………………….. zł (słownie:…………………………………). 

9) w części 9:…………………zł (słownie:…………………. zł) w tym podatek VAT 
Wskazana w ust. 1 wartość zamówienia, w każdej z części, nie stanowi zobowiązania 
dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego 
zmniejszenia zamówienia, w tej części nie więcej jednak niż o 20 % kwoty wartości 
netto (bez podatku VAT). 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na dostawy produktów medycznych w 
ramach niniejszej umowy, zmiana stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w 
życie aktu prawnego zmieniającego stawkę i dotyczy wyłącznie dostaw produktów 
medycznych następujących po tym terminie.   

3. Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości netto 
wynagrodzenia, określonego w ust. 1, jak również cen netto określonych w załączniku nr 
1 do umowy. 

4. Podane ceny w załączniku nr 1 do umowy zawierają w szczególności: wartość towaru, 
podatek VAT, koszty transportu, rozładunku do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego i wszelkie inne koszty 
niezbędne do realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy sukcesywnie przez 12 
miesięcy licząc od dnia udzielenia zamówienia lub do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zamówienia (§ 3 ust. 1), z zastrzeżeniem ust. 2. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę 
w zamówieniu ilości endoprotez lub ich części składowych (elementów) szczegółowo 
opisanych w załączniku nr 1 do umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy 
zachowaniu ich cen jednostkowych netto i brutto określonych w w/w załączniku  do 
kwoty wartości maksymalnej danej części, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 
Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. 

7. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki 
w zakresie realizacji zadań związanych z obronnością państwa oraz zarządzania 
kryzysowego, w szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., nr 741) Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia ciągłości dostaw endoprotez lub ich części składowych. 

8. Dostawa będzie realizowana zgodnie z § 4 umowy. 



3 
 

 
§ 4 

1. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla 
Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej 
umowie. 

2. Zamówienie jest składane w formie pisemnej (papierowej lub mailowej), telefonicznie (na 
numer telefonu wskazany w § 5 ust. 10 umowy), co następnie zostaje potwierdzone 
pisemnie lub faksem (na numer wskazany w § 5 ust. 10 umowy). 

3. Osobą upoważnioną do złożenia zamówienia, potwierdzenia odbioru towaru, zgłoszenia 
braków i wad towaru, z ramienia Zamawiającego jest: ……………………………. 
……………………………… nr tel. ………………….., nr faks ……….e-mail…………. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w kontenerach, które 
nie będą wymagać dodatkowego pakowania do siedziby Zamawiającego oraz wniesienia 
do wskazanych pomieszczeń, na koszt i ryzyko własne. 

5. Termin realizacji zamówienia wynosi …. godziny, licząc od daty wpłynięcia zamówienia 
do siedziby Wykonawcy, chyba że (w szczególnych okolicznościach) Strony w stosunku 
do konkretnego zamówienia uzgodnią inaczej. Każde zamówienie określa rodzaj, ilość 
oraz termin dostawy. 

6. Dostawa i rozładunek odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie, faksem na numer faksu, o którym mowa  
w § 5 ust. 10, drogą elektroniczną na adres mailowy……………lub telefonicznie na 
numer telefonu, o którym mowa w § 5 ust. 10, braki ilościowe lub wady towaru  
w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy. Wraz z dokonaniem zgłoszenia 
Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół 
braków ilościowych lub wad towaru. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych lub do wymiany 
wadliwego towaru na wolny od wad, na własny koszt, w terminie 24 godzin od dokonania 
zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzednim. W takiej sytuacji ust. 3 i ust. 5 – 6 oraz 
zdanie pierwsze niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

9. Jeżeli ilość towaru jest zgodna z zamówieniem oraz jest on wolny od wad, Zamawiający 
potwierdza Wykonawcy, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną odbiór 
ilościowy i jakościowy towaru. Brak zgłoszenia braków ilościowych lub wad towaru w 
terminie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczny z dokonaniem potwierdzenia 
odbioru ilościowego i jakościowego towaru. 

10. Potwierdzenie odbioru towaru nie stoi na przeszkodzie zgłoszeniu braków lub wad towaru 
wykrytych po odbiorze. W takiej sytuacji ust. 3 i ust. 5 – 8 stosuje się odpowiednio. 

11. Nie jest dopuszczalna zmiana terminów, określonych w ust. 5, 8 i 9 umowy z 
wyłączeniem sytuacji, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Wykonawcę do wstrzymania się z dostarczeniem towaru Zamawiającemu , w 
tym w przypadku zaistnienia „siły wyższej”. Dla potrzeb niniejszej umowy jako siłę 
wyższą uważa się okoliczności nieprzewidywalne, których wykonawca działając z 
należytą starannością nie mógł przewidzieć i zapobiec w chwili zawarcia umowy, będące 
poza kontrolą stron umowy, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, 
zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, awarie w dostawie energii. Siłą wyższą nie 
są opady śniegu, deszczu lub gradu oraz zakłócenia spowodowane wzrostem roślinności. 
 

§ 5 
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1. Podstawą rozliczenia dostawy będzie potwierdzenie odbioru ilościowego i jakościowego 
towaru oraz prawidłowo wystawiona faktura. 

2. Należność za dostawę, ustalona na podstawie ilości dostarczonego towarów i cen 
określonych w załączniku nr 1 do umowy będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni 
od daty przedłożenia faktury, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii, 30 – 224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 lub za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania PEF. Faktury będą przedkładane Zamawiającemu 
najwcześniej w dniu realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować od Wykonawcy faktury VAT w formie 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania, w sposób i na zasadach opisanych w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy:………………………………………………………………………………. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku nieuzupełnienia braków ilościowych towaru lub niedostarczeniu towaru 

wolnego od wad w terminie określonym w § 4 ust. 7 wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
stosownemu zmniejszeniu, a Wykonawca wystawia fakturę korygującą, do faktury 
określonej w ust. 1. W takiej sytuacji ust. 2 zd. 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia przed otrzymaniem faktury korygującej 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia różnicy między kwotą wynagrodzenia 
otrzymaną przez Wykonawcę, a kwotą należną zgodnie z fakturą korygującą, z kwotą 
wynagrodzenia za kolejną dostawę. W przypadku braku dokonania potrącenia przez 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy między kwotą 
wynagrodzenia otrzymaną a należną zgodnie z fakturą korygującą, w terminie 7 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

8. Postanowienia ust. 5 i 6 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z § 8. 
9. Zasady rozliczenia określone w ust. 5 - 7 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia 

braków i wad towaru wykrytych po odbiorze. 
10. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenia rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: ………………….. nr tel. ………………, nr faks…………………… 
11. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Wykonawcy……………………. tel. ………………….., faks………………………..,  
e-mail……………………………….. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca oświadcza, że produkty medyczne, o których mowa w § 2 posiadają 

świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do 
użytku i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia w formie załącznika do umowy wymaganych prawem 
atestów/uzgodnień świadczących o dopuszczeniu do użytkowania w jednostkach służby 
zdrowia. 

2. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad i 
dobrej jakości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego  
w zakresie eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy. Osoby przeszkolone otrzymają 
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imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkoleń. Zasady przeprowadzenia szkoleń 
określa załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że minimalny termin ważności poszczególnych towarów od dnia 
dostawy będzie wynosić 24 miesiące.  

 
 

§ 7 
 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, 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. 
 

§ 8 
 
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 0,1 % wartości danej dostawy, 

za każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu niedotrzymania terminu uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany 

towaru na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości danej dostawy za każdy dzień 
zwłoki, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w części w wysokości 20 
% wartości tej części zamówienia.  

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7, Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy w zakresie danej części zamówienia, z prawem żądania kary 
umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w 
zdaniu wcześniejszym. 

3. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy w terminie ustalonym 
w § 4 ust. 5 przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w zakresie danej części zamówienia z prawem żądania kary umownej, o której 
mowa ust. 1 lit. c). W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 
termin nie dłuższy niż 24 godziny na spełnienie obowiązków umownych. Pisemne 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni 
od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej przez 
Wykonawcę faktury VAT do zapłaty za dostarczony towar. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego karę umowną. 
 

§ 9 
 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności 
aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności i dotyczyć: 
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1) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
w szczególności zmiany stawki podatku VAT,   

2) zmiany terminów realizacji zamówienia, wydłużenia nie dłużej jednak niż do upływu 
4 lat licząc od dnia zawarcia umowy, w przypadku niewykorzystania na zakup towaru 
przez Zamawiającego środków w wysokości wartości brutto umowy (§ 3 ust. 1 
umowy), skrócenia w przypadku wykorzystania tych środków, w obu przypadkach 
jeżeli zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Stron,  

3) zakupu dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, jeżeli nowe dostawy, 
nie są objęte zamówieniem podstawowym, a zakup nowych dostaw stał się niezbędny 
i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy 
Prawo zamówień publicznych): 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. 

4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli  wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy 
Prawo zamówień publicznych). 

5) zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym 
wykonawcą z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień 
publicznych) :  
a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 
pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych). 

3. Pozostałe zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

 
 

§ 10 
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych (części zamówienia) 

podwykonawcy/-om w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym.  

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 będą wykonywać następujące części zamówienia: 
…………………..…………..…. (podmiot i części zamówienia): ………………………. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 
działanie lub zaniechanie własne.  

4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z 
realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte 
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wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca przedstawi 
Zmawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia – wobec tego 
podmiotu – wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
przetargowym. Jeżeli wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca wówczas zobowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
Wykaz podmiotów oraz części zamówienia, które będą wykonywać zostanie wprowadzony 
aneksem do niniejszej umowy.  

6.  W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, polegał 
będzie na zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3) innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te 
wykonywać będą następujące części zamówienia:  ………….. (podmiot i części zamówienia, 
którą wykona ten podmiot). 

7.  Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów (o których mowa w ust. 1, 5, 6 powyżej) lub 
rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia . W zakresie powierzenia 
wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy – w przypadku zmiany 
podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 5 lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty 
części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 5.  

8.  W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 7 lub rezygnacji z wykonywania 
przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że nowy 
podmiot lub sam Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie nie 
mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu (dokumentacji 
postępowania przetargowego). Wykaz podmiotów oraz części zamówienia, które będą 
wykonywać zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy 

 
§ 11 

1. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 
wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego 
wyrażonej pod rygorem nieważności, 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. 

 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i 
należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z 
wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów 
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innych niż realizacja Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na 
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących 
Zamawiającego, uzyskanych i powierzonych w związku z realizacją Umowy i nie 
ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody 
Zamawiającego w czasie trwania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, z 
zastrzeżeniem informacji: jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie 
dostępnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz informacji, które muszą 
zostać ujawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 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 10 maja 2018 r.  o 
ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

 
 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Zamawiający         Wykonawca 




