
Załącznik nr 3 do zapytania (dot. Pakiet nr I) 

Wzór umowy 

UMOWA  
zawarta w dniu ……………………. r. w Myszkowie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą przy 

Al. Wolności 29, 42-300 Myszków , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

nr KRS 0000007638 nr NIP: 577-17-44-296,reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”, 

dalej zwani wspólnie także „Stronami” 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego zamówienia o 

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000.00 zł, po 

przeprowadzeniu rozeznania rynku.  

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się realizować: 

a) dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań - wg listy stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy - z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej z 

wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo – żelowej, 
b) najem niezbędnych do wykonywania ww. badań elementów systemu, 

scharakteryzowanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (obejmującego wszystkie 

wymienione w nim urządzenia), przy czym przez określenie „system” użyte w umowie i 

załącznikach do niej rozumie się: 

– wszystkie odczynniki i materiały zużywalne ujęte w załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) 

oraz najmowane urządzenia w czasie obowiązywania umowy tj. całość asortymentu 

dostarczanego sukcesywnie oraz jednorazowo (dotyczy najmowanych przez Wykonawcę 

urządzeń, umożliwiającego wykonanie przez zamawiającego badań określonych co do 

rodzaju i ilości w załączniku nr 1 do kwoty brutto: 

……………………………….……………….. zł. 

2. Umowa niniejsza w zakresie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy będzie realizowana sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego 

określonych w składanych zamówieniach kolejnych partii towaru – po cenach jednostkowych 

nie wyższych niż ustalone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach 

uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet 

w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym 

odszkodowawczych. 

4. Wykonawca ma obowiązek zachowania ciągłości dostaw asortymentu określonego przez 

Zamawiającego we wzorze formularza cenowego.  

5. Wykonawca za dostarczony niewadliwy przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy wystawi fakturę VAT na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych 

w tym załączniku. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z zamówieniem. 

6. Czynsz z tytułu najmu elementów systemu wynosi 1/36 wartości 3-letniej określonej w 

załączniku nr 1 za każdy miesiąc eksploatacji, tj. od momentu protokolarnego przekazania i 

uruchomienia systemu. 



7. W przypadku, gdy wskazane w załączniku nr 1 zadeklarowane przez Wykonawcę ilości 

odczynników i materiałów zużywalnych okażą się niewystarczające do wykonania liczby 

badań wskazanych w tym załączniku, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odczynniki i 

materiały zużywalne w ilości odpowiedniej dla faktycznego wykonania liczby badań 

wskazanych w załączniku nr 1, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami 

wynikającymi z dostarczenia dodatkowej ilości opakowań, poza należnym mu 

wynagrodzeniem. 

8. Termin płatności faktury wystawionej zgodnie z ust. 5 wynosi 60 dni, licząc od dnia 

doręczenia prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo 

wystawiona faktura VAT z potwierdzeniem dostarczenia prawidłowej ilości i jakości 

przyjętego towaru. Należność z faktury VAT płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT. 

9. Czynsz z tytułu najmu urządzenia płatny będzie na podstawie faktury VAT za każdy 

miesiąc eksploatacji, tj. od momentu protokolarnego przekazania i uruchomienia elementów 

systemu. Termin płatności wynosi 60 dni od momentu doręczenia prawidłowo (pod 

względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

Należność z faktury VAT płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany w fakturze VAT. 

 

§ 2. 

1. Umowa jest zawarta na okres 3 lat i obowiązuje od daty przekazania i uruchomienia 

kompletu najmowanego systemu na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu 

odbioru i uruchomienia, stwierdzającego zainstalowanie i uruchomienie systemu. 

Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej 

umowy określa się do kwoty wskazanej w § 1 ust. 1 pkt.b. 

2. Protokolarne przekazanie i uruchomienie (w tym: walidacja) najmowanego systemu nastąpi 

do 7 dni od daty podpisania umowy. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie i 

uruchomienie /zwrot przedmiotu najmu jest Protokół Przekazania podpisany przez każdą ze 

stron.  

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za podpisanie Protokołu Przekazania 

przedmiotu najmu są łącznie: 

……………………………………………………….., 

a ze strony Wykonawcy: 

– ………………………………….…………………. . 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia we własnym zakresie 

najmowanego systemu w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 

Zamawiającego, a jeżeli zajdzie taka konieczność – również do dostosowania instalacji 

Zamawiającego koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu. Wykonawca 

oświadcza, że znany mu jest stan techniczny instalacji i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

uwag. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia odczynników i materiałów 

niezbędnych do uruchomienia najmowanego systemu przed datą protokolarnego przekazania i 

uruchomienia najmowanego systemu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w ramach niniejszej umowy. 

Terminy szkoleń muszą poprzedzać przekazanie i uruchomienia najmowanego systemu 

(należy je uzgodnić z wyprzedzeniem z Kierownikiem ZDL). 

6. Wykonawca wraz z przekazaniem i uruchomieniem najmowanego systemu przekaże 

Zamawiającemu instrukcje obsługi najmowanych urządzeń – w języku polskim i całość 

dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. 



7. Wykonawca zobowiązuje się do zlikwidowania opakowań i innych odpadów powstałych w 

trakcie realizacji umowy we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 3. 

1. W cenę zamówienia wliczony jest koszt dostarczania przedmiotu umowy transportem 

Wykonawcy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Pracowni Serologii – Szpital 

Powiatowy, ul. Aleja Wolności 29 (tel. kontaktowy 34/315-82-18).  

2. Warunki transportu muszą być zgodne z narzuconymi przez producenta wymaganiami, w 

tym: dostawa odczynników wrażliwych na temperaturę odbywać się będzie transportem 

monitorowanym od względem temperatury. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przedłoży monitoring temperatury ze wskazanego okresu. Dostawy będą się odbywać w 

godzinach 8:00-13:00. 

§ 4. 

1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy na własny koszt (tj. bez naliczania kosztów 

dojazdu, robocizny, kosztów części zamiennych, eksploatacyjnych itp.) będzie utrzymywać 

najmowany system, określony szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy w pełnej sprawności 

(serwis: naprawy, konserwacje, upgrade, wymagane przeglądy, pomiary bezpieczeństwa 

elektrycznego – wg wytycznych producenta), przy czym przerwa w funkcjonowaniu 

systemu nie może być dłuższa niż 24godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego lub 

pocztą elektroniczną, adresy poczty elektronicznej dla ww. celu są następujące: 

- Zamawiającego: ……………………, 

- Wykonawcy: ………………….…….. . 

2. Zamawiający będzie użytkować najmowany system w sposób odpowiadający jego 

właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcjami obsługi oraz zasadami prawidłowej 

eksploatacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy i na własny koszt do odbioru najmowanego 

systemu oraz przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji 

umowy – na wniosek Zamawiającego – w terminie nie przekraczającym 7 dni od terminu 

zakończenia realizacji umowy. 

4. Miesięczna wartość przedmiotu najmu wynosi – dla poszczególnych urządzeń: 

 

 

 

tto, 

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczyć 

przedmiot umowy od wszelkich ryzyk. 

6. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę 

przedmiotu najmu, za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez 

Zamawiającego umyślnie. 

 

 

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że na dostarczany asortyment i urządzenia posiada dopuszczenia 

do obrotu zgodne z obowiązującymi w dniu wykonania dostawy przepisami prawa i jest 

gotów udostępnić te dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających 

zachowanie warunków, o których mowa w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w terminie: 

– zgodnym z harmonogramem, który zostanie uzgodniony między Stronami bezpośrednio po 

zawarciu umowy. 



4. Zamawiający uprawniony jest odmówić przyjęcia dostawy towaru posiadającego naruszone 

opakowanie. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego żadnych 

konsekwencji. 

5. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową 

realizację niniejszej umowy w zakresie dostaw sukcesywnych: 

a) ze strony Zamawiającego - 

……………………………………………………………………….…. 

b) ze strony Wykonawcy - 

………………..……….…………………………………………..……. . 

6. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową 

realizację niniejszej umowy w pozostałym zakresie: 

a) ze strony Zamawiającego - 

………………………………………………………………………. 

b) ze strony Wykonawcy - 

………………..……….…………………………………………..……. . 

 

§ 6. 

1. W razie stwierdzenia wad Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację oraz 

powiadomić niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości towaru. 

2. W reklamacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz 

termin jego realizacji albo odmawia przyjęcia danej partii towaru, co odnotowuje w treści 

reklamacji. 

3. Czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 72 godz. od daty jej zgłoszenia 

(zgłoszenie dokonane w formie telefonicznej, e-mail, fax).  

4. Wymiana musi nastąpić przed upływem kolejnych 48 godzin, od upływu terminu o którym 

stanowi ust. 3. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub 

w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy 

asortyment, w efekcie powodując zatrzymanie ciągłości pracy laboratorium, Zamawiający ma 

prawo zlecić wykonanie badań do RCKiK. Wykonawca pokrywa koszty tychże badań, 

łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem materiału i odbiorem wyników 

badań.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak niżej: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatu w wysokości 5 % - 6 

miesięcznej wartości najmu elementów systemu, za każdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 5 % wartości 

zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej określonej w § 1 

ust. 1. 

d) za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o 

mechanizmie podzielonej płatności, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, 

wynikającego z tej faktury albo faktur. 

e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności 

numeru rachunku bankowego zawartego w wystawianych przez Wykonawcę fakturach 

VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje 

rachunek bankowy inny, niż określony w § 1 ust. 8 i 9. 



2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, bez konieczności uprzedniego wzywania 

Wykonawcy do należytej realizacji umowy oraz zachowania okresu wypowiedzenia, i 

naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 

1 ust. 1  umowy, w przypadkach, gdy: 

a) jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy 

bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostawy, przekroczy 3 

dni kalendarzowe, 

b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego co najmniej dwukrotnie nie wymieni 

wadliwego towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, 

c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć 

w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji 

Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw 

lub ich jakości. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie 

od wymagalności obu wierzytelności (potrącenie umowne).  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy 

towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie 

umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może 

bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy 

towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze), z 

uwzględnieniem możliwości zakupu produktu równoważnego. Zamawiający ma prawo 

realizować wykonanie zastępcze bez obowiązku nabycia od Wykonawcy Towaru 

dostarczonego po terminie. 

7. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 6, w związku z 

opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie 

obciążany karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a i b umowy, z tytułu opóźnienia w 

realizacji przedmiotowej dostawy towaru, począwszy od dnia zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy w okresie 

obowiązywania umowy nie może przekroczyć 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. b. 

 

§ 8. 

Strony uzgadniają, że w przypadku powstania opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, 

odsetki ustawowe płatne będą wyłącznie na podstawie poprawnie wystawionej i doręczonej 

drugiej Stronie noty odsetkowej. 

 

§ 9 

Oprócz uprawnień, o których mowa w § 7 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

przypadku, gdy: 

a.  Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminu usunięcia awarii, 

b. Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w 

specyfikacji i w zamówieniu lub nie spełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w 

naruszonym opakowaniu, 



c. Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z 

warunkami określonymi w § 6 ust. 3, 

d. W przypadku wystąpienia przerw w funkcjonowaniu systemu wynoszących ponad 24 

godziny w przypadku liczby ww. przerw większej niż 3 w danym miesiącu, 

e. Wobec towaru zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu, 

wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania, 

 

§ 10. 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej 

części zamówienia:* 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji 

zamówienia pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania 

umowy z podwykonawcą. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 

430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom 

żadnej części zamówienia – w ust. 1 wpisuje się: „NIE DOTYCZY”. 

 

§ 11. 

 

1. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT 

obliczoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.  

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT po złożeniu oferty, cena brutto, jak również 

wartość brutto nie może zostać zwiększona, wobec czego podwyższenie stawki podatku 

VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do 

wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie jednostkowych cen netto 

nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle 

aktualny formularz cenowy. Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie 

mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku 

VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.  W takim przypadku 

zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego 

aktu prawnego. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy będzie posiadał stosowne zezwolenia i 

dopuszczenia w zakresie objętym zamówieniem wymagane przepisami prawa i zobowiązuje 

się do ich przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego. 

2. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 w 

trakcie obowiązywania umowy Wykonawca przedłoży nowe zezwolenia przed upływem 

ważności poprzednich. 



3. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części umowy podwykonawcy, 

Zamawiający może w każdym czasie obowiązywania umowy żądać przedłożenia zezwoleń - 

o których mowa w ust. 1 - dla podwykonawcy. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 13. 

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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 14. 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie 

wymaga sporządzania aneksu do umowy, 

c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez 

wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

d) przekroczenie szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza cenowego, 

pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej umowy,  

e) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt 

zmodyfikowany/ udoskonalony o parametrach niezgorszych niż pierwotnie oferowane, 

f) zmiany: 

– numeru katalogowego towaru, 

– nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, 

– sposobu konfekcjonowania, 

– liczby opakowań. 

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy 

i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 15 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 

przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest 

nieważna.  

2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 

 jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym 

wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności 

uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

 nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 

pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

 nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 

subrogacji ustawowej lub umownej; 



 celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 

działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 

umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 

Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 

oświadczenia woli. 

3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje: 

 zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 

 umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek 

formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 

wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

 

§ 16. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO, 

a) Zamawiający informuje, że: 

- administratorem danych osobowych jest SPZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 

42-300 Myszków; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Myszkowie jest Inspektor Danych 

Osobowych, kontakt: iod@zozmyszkow.pl; 

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; 

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy pzp. 

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art.18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 

2320 z późń. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach 

określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu 

podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub 

narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej. 

- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami 



przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator 

przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w 

postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej 

nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 

ust. 1). 

- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią 

Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

- Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby; 

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana osoby. 

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, 

wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani 

skorzystać składając wniosek u Administratora. 

- Nie przysługuje Pani/Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą 

zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że 

ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5  

 

§ 17. 

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

obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

negocjacji, a przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 

rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach albo 

Sąd Okręgowy w Katowicach, w zależności od wartości przedmiotu sporu. 

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

Stron. 

4. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także wskazane w treści 

zapytania stanowią jej integralne części. 

 

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

    Zamawiający        Wykonawca 
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