
UMoWA
Nr....../2021

zawarta w dniu ........,2021 r. w Oleśnicy, pomiędzy:

Powiatowl,m Zespołerrr Szpilali w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, wpisanym
do Rejestru Podmiolów Wykonujących Działalnośó Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod
numerem 000000002093, NIP: 9111847075, RBGON: 93ż966540, KRS 0000186473
reprezento\\,anym przez Dyrektora Przerrrysława Magierę.
zwanym dalej,,Zamawiającym"

a

repreZentoWany m pr 7ęZ,.

zwanym w dalszej części Umowy ,,Wykonawcą",

Umowa zostaje sporządzona i zawarta w trybic postępowań o udzielanic zamówień
publiczr-ryclr o wartości mniejszej niż l30 000 zł. nctto, na podstawie § 3 pkt 5 Rcgulaminu z
dnia 17 lutego 2021 r, obowiązującego w Powiatowym Zespole Szpitali w Olcśrricy na :

Dostarł,9 nici chirurgicznych lvchlanialnych dla Powiatowego Zcspolu Szpitali lv Oleśnicy.

§1.
Przedmiot Umowy

1. Przcdmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa przcz Wykonawcę na rzecz Zamawiaj ącego
produktów, z,godnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, których szczegółowy
asortyment, ilości oraz ceny zawarte są w formularzu asortymentowo-ceno\Ąym
stanorł,iącym integralną część umowy oraz jednocześnic stanowią załącznik nr 2 do
l'ormul arza ofertowego.

2. Strorry ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą
oznaczone zgodrlie z obowiązującymi zasadami, a dostawa odbywać się będzic zgodnie z
poniższyrni przepisami:
a) ustawą z, dnia ż7 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej Is, (Dz.U. 2020

poz.l398 ze zm.);
b) ustawy z dnia ż0 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz.679 ze zm.)

§2.
Szczcgólowe warunki dostawy

1 . Wykorrawca zobowiązany jest do wykonatria dostaw sukcesywnych rra podstawie
składanych przcz Zamawia,iącego zamówieti, asortyment zamawiany będzie partialni,
zgodnie z bieżącymi potrzcbami Zarrrawiaj ącego. Ilości asortymentu określone w umowie
są wielkośoiami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości przedmiotu umowy wynikaó będą z
zamówień składarrych przez Zamawiającego w okresic trwania umowy.

2. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego
asońymentu objętcgo umową, Wykonawca rrie bęclzie rościł żadnych żądań wobeo
Zamawiającego, Zamawiający zastrzęga sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w
ramaclr asońynrentu objętego umową, pod warunkietn nieprzekroczcnia wartości umo\Ąy.

Wskazane w tym puŃcie zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu do umowy.



3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizowaó dostawę w ciągu ......... od czasu otrzymanil
zamówienia za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji: IIanna Skurzcwska
e-mail apleka@p p]sst!,qąpl tel. 7 l -'I7 -67 -384.
Wykonawca wskazuje następujący adres e-mail: oraz numer faxu:

do dokonywania zamówień i oświadcza, że ten sposób komunikacji
będzie dostępny i gwarantowany w całym okresie realizacji urnowy.
Ponadto Zamawiający zastrzega dla siebie prawo złożenia zamówienia w lormie
telefoniczncj pod następuj ącym numerem telefonu Wykonawcy
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia realizacji
Zamówicnia e-mailęm na podany w umowie adles Zamawiającego w tym samym dniu
roboczym ze wskazaniem zamówionego asortyment].l..
Za ohwilę o|rzymanta zamówienia, o którym mowa w niniejszyn trstępie lrznaje się chwilę
wysłania przez, Zantawiającego odpowiednio faxu lub ełnaila na wskazane w umowic
numer faxu lub adres ełnail Wykonawcy, a w przypadku zamówienia telefonicznego,
przesłania potwierdzenia przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia realizacji
zamówienia-
a) ze strony Zamawial'ącego osobą upoważnioną do kontaktó\\,z Wykonawoą oraz

kontroli przebicgu wykonania umowy przez Wykonawcę będzie:
Harrna Skurzewska e-mai1 aplcka|ł)tlzsolęsnica,pl tcl.'7 1 -7 7 -67 -384,

b) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawialącym będzie:
tel. e-mail

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przcdmiot umowy transportem na własny koszt do
apteki mieszcząccj się w budynku w Szpitala w Oleśnicy przy ul. Arrnii Krajowej 1, IV
piętro, w godz, od 7.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku. .Ieżeli dostawa ma nastąpić po
godzinach wskazanycl-t powyżej, w dni świąteczne, w soboty, lub w dni wolne od pracy
Wykonai.vca realizuje ją w pierwszynr dniu roboczym następrrjącym po terrrrinie dosta\\y.

5. Wykorrawca zobowiązarry jest do realizac.ji dostaw w odpowiedr-rioh opakowaniach
zapelvniających naleĄte zabezpleczenie dostarczanych asoflymentó\Ą, przed czynnikarni
pogodowl,mi, uszkodzeniani, Ilb zanieczy szcz,eniami.

6. Przyjęcic towanr mrrsi byó poprzedzone wyłącznie badaniem opakowań zblorczych prz,ez
Zamawiającego.

7. W przypadku braku zamówioncgo towaru Zamawiający dopuszcza dostarvę zamiennika,
po rvcześniejszym wyrażcniu zgody przez Zamawiaj ącego na konkretny zamiennik.

8. W przypadku nicdostarczenia partii towaru przez Wykoriawcę w rrmówionych terminach,
gdy opóźnieriie wynosi 3 dni, lrrb w ilości mniejszcj, niż zanrówiona, albo doslarczetria
tov,aru złcj jakości, Zamawiający rna prawo do zakupicnia towan: od innego Wykonawcy
w ramach tzw. zakupu inlerwencyjnego. W takim przypadku Zamawiająoy ma prawo do
zmniejszenia wielkości zamówienia o tę ilość. a Wvkonawca zobowiązuje się pokryó
różnicę w stosunku do ceny w załączniku nr 2 do 1brrrrularza ofeflowcgo oraz ponieść in-re
koszty np. transportu, którc poniósł Zanlawiająoy. Zamawiający ma pra\Ąio do potrącenia
udokumentowanych kosztów z bleżącej faktury wystawionej przez Wykulawoę,
Dodatkowo Zamawiający ma prawo na\iczyć katy umowre przysługrłiące nru z tytułów
opóźnienia w realizacii umowy, o czym mowa w § 5 pkt 2.

9. Wykonawca zobowiązujc się do bieżącego informowania ZanT arł,iająccgo o wycolaniu lub
wstrzyInaniu w obrocie produktów, jak również inflotmac.ji tl nowo \\,prowadzonych i
zarej estrowanych preparatach.

10. Do każdej dostaw1, Wykonawca dołączy doklrmerrt zawierający: nazwę towźrru. kod EAN,
datę ważności, serię, ilość i oenę zawartą w faktulzc VAT (powyższe dokumenty
Wykonawca dostarczy w oryginałach dla Zamawiającego).

fax



1i. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyó towar w uzgodniorrych opakowaniach, na
których powinny być widoczne fabrycznc oznaczenta tzn, rodzĄ, nazwę, datę prodŃcji,
datę ważności serię, nazlł,ę i dane, w tym adres proclucenta, zgodnie z wystawioną w celu
realizacj't urnowy i sprzedaży towaru fakturą,

§3.
Termin wykonania umowy

Wykonarvca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie w ciągrr 24

miesięcy od dnia do dnia

§4.
Wyna8rodzenie Wykonawcy

l. Strol-ry uzgadniają, że wartośó umowy wynosi:
a) brutto: słownie:
a) nelto: słownie:
b) podatek VAT: _słowrrie:

2. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zmiarrie ulega wyłącznie kwota
podatku VAT, kwota netto nie ulega zmianie, Zmiana kwoty po zrnianie podatku VAT
następuje automatycznie i nie wymaga lormy aneksu do umowy.

3. W warlości umowy zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty transportu,
opakowania, zabezpieczenia towaru na czas transpoltu, ubezpieczenia na czas przewozu,
koszty rozładunku oraz opłaty wynikające z należności celnych i innych obciąźeń
podatkowych, taryf i zczwolcń ustalonych przcz polskic prawo.

4. Warlość umowy ustalono w oparciu o formularz asortymentowo-cenowy stanowiący
załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Wańość jest sumą iloczynów ilości jednostkowych
i właściwej asortymentowej ceny brutto. Ceny jednostkowe asońyn]entu okeślone są w
zał,ączniku nr ż do formularza ofefiowego. ObniZenie ceny jednostkowcj nic stanowi zmiany
umoiły i nie wymaga formy pisemnego aneksu,

5. Wykonawca grvarantuje stałę i niezmienng ceny w czasie trwania umowy, poza
przypedkami zmian wskazllt1 tni w ulnowie.

6. Należnośó za dostarczotre arlykuły, w oparciu o zamówienia sukcesywne Zamawiający
będzie regulowaó przelewen na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury ze wskazanym do zapłaty numerem rachunku bankowego
będącego własnością Wykolrawoy.

7. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzicń obciążenia rachrrnku bankowego Zamawiająccgo.

§5.
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiędzialność odszkodowawczą w razie nienależytego wykonania
umowy w fonnie kar umownych, płatrrych w następujących przypadkach i wysokośoi:
a) Wykonawca zapłaci 7,amawiaj ącemu karę utnowną za opóźnienie w realizacji dostaw

wl,nikających z tetminów wskazanych w umowie, w wysokości 0,50% wynagrodzenia
brutto okeślonego w § 4 pkt 1 a) umowy zakażdy dzień opóźnienia,



a) Wykonawca zaplaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umorły przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto

określonego w § 4 pkt 1 a) umowy,
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

Wykonawcę z pl,zyczyn|eż-ących po stronie Zamawiającego 100/o wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 pkt 1 a) rrt-l-rowy,

2. Zamawialący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w
przypadku poniesienia szkody przewyźszającej wysokość naliczonych Wykonawcy kar
umownych.

3. Za szkody powstałe z innych przyczyn, niż wskazane powyżej, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą tra zasadach okrcślonych w kodeksie cywilnynr.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 8, liczbę dni opóźnienia w clostawie torvaru liczy
się od 4 dnia po upływie terrr-rinu dostawy,

5. Kary umowne, przewidziane ninic.jszą rrmową podlegają sumowanirr. W takirn przypadklr,
maksymalna łączna wysokość kar rrmownych naliczonyclr przez 7nmawlĄącego nic moźc
przekroczyć 30o% wynagrodzenia brutto okrcślonego w § 4 pkt l a) umowy.

§6.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zaslrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w lrybie natychmiastowym
z winy Wykonawcy w terminie, o któryrn mowa w § 5 pkt 4., czyli począwszy od 4 dnia
opóźnienia w dostawię towaru.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczr-rości powodującej, żc wykonanie umorłry nic
leży w interesie publicznym, czego nie moźna było przewidzieó w chwili zawarcia umorły,
1ub dalszc wykonywanie umowy możc zagroz,lć podstawowemu interesolvi bezpieczeństrva
paIistrł,a lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający moźe odstzpió od umor,ły w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okoliczllościach. W takirn przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzcnia należnego z tytułu wykonania części
umoWy.

3. zamarł,iający zastrzega sobie prawo do oclstąpicnia od umowy lv następujących
przypadkach:
a) wtrybie określonym w art. 456 ustawy PZP,
a) rł, przypadku trzykrotnego dostarczenia przcdmiotu umowy r-riezgodnego z umową,

wadliwcgo, złej jakości lub z opóźnieniem w okresie jednego miesiąca,
b) w przypadku nieprzedłożcnia przez Wykonawcę dokumcntów dotyczących towaru,

wymaganyclr prz.ez, ZamawiĄącego zgodnie z un,}ową,

c) w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu kar umownych, 3.

4, Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w tenninie 30 miesiąca od dnia powzięcia
wiadomości o przyczylie odstąpienia w fornrie pisernnej, pod rygorem nicrł,ażności z
podaniem uzasadnienia.

5. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawialącęgo z przyc7yn, o których mowa w pkt 3

powyżcj, nie będą przysługiwały Wykonawcy żadtre inne roszczenia, poza roszczeniem o

zapłacenie za rzeczy jtlż dostarczone Zamawiającemu.

§7.
Procedura reklamacyjna

4



1, W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, lub wad jakościowych w dostarczonym
towarze Zanrawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.

2, Wykonawca zobowiązany jcst do rozpatrzcnia rcklamacji Zamawiająccgo w czasic 5 dni
roboczych, liczonych od daty jej zgłoszenia, tra kosź i ryzyko Wykonawcy, bez prawa
żądania dodatkowego wynagrodzcnia z tego tytułu.

3. Zamawiającemu przrysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania
wyt,niany na wolny od wad w przypadku:
a) dostarczenie towaru złej jakości, w tym nie posiadającego okeślonego w utt-towie

terninu przryclatrrości do użycia,
a) dostarczenic towaru niezgodnego z umową,
b) dostarczenie towaru w nięwłaściwych opakowaniach,

4, Zamawiającernu przysługuje prawo odmowy przyięcia towaru dostarczoncgo ze zwłoką.

§8,
Cesja wierzytelności

Wykonawca nie ma prawa bez uprzcdniej pisemnej zgody przenieśó wierzytelności z tytułu
niniejszej ]Jmowy na osoby trzecie oraz dokonaó przelewu, przekazl lub poręczcnia
wierzytelności należnych Wykonawcy z umowy.

§9.
Oświadczenia Wykonawcy

l. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualny dokunerrt potwierdzający, że przedmiot
niniejszej umowy, okeślony w załączniku do SWZ dla pozycji, które tcgo wymagają.
spcłnia uymagania przewidziane w:
a) ustawie z dnia20 rnaja2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U, z2020 r., poz. 186

ze zmianami),
b) w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i ProduktóW Biobójczych (tj. Dz.U. z2020 r. poz.836),
c) Rozporządzeniu Unii Europejskicj 20171745 (MDR) z 5.04,2017

2. Wykonawca oświadcza, żc na wszystkie dostarczanę produkty (których obligatoryjnie to
dotyczy), zobowiązuje się ria pisemne wezwanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym
trzydniowym terminie, przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 1 - pod
rygorem odstąpienia od umowy.

3. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyó ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
uprawnioną osobę. Dokunent dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem ,,za
zgodność orygitrałem" i podpisany przez uprawnioną osobę.

§ 10.
Zmiana umowy

1. Wszelkic zmiany bądż uzupełl-rict-ria niniejszej urnowy wyrnagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygoren] ich triewaźności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosuŃu do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczrrośoi o których mowa w art. 455 ustawy PZP.



3. Doprrszczalna j est zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia:
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, zmiana wykonawcy nie

może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności

dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposaźenia, usług lub instalacji

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby
istotną niedogodność |Ub znaczne zwiększenie kosztóW d|a zamawiającego, Wzrost ceny

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w
przypadku zamówień w dziedzinach obronności ibezpieczeństwa łączna wartość zmian nie

przekracza 50% Wartości pierwotnej umowy/ z wyjątkiem należycie uzasadnionych
przypadków, ,jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest oko Iicznościa mi, których

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógt przewidzieć, o ile zmiana nie

modyfikuje ogó|nego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą ko|ejną zmianą
nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.

b) w wyniku sukces,ji, wstępując w prawa iobowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wyk|uczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia

stosowa nia przepisóW ustaWy,

c) jeżeli dotyczy reaIizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw.
4. DopuszczaIne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie

zamówienia, których łączna Wartość jest mniejsza niź progi unijne oraZ jest niżsża niź 10% Wartości
pierwotnej Umowy, W przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany

ogó |nego cha ra kteru umowy.

§ 11.

Sila wyższa

1. żadna zc stron nie będzie ponosió odpowiedzialności wobec drugiej stror-ry zajakiekolwiek
zdarzcnia spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataklt

terrorystycznego, klęsk żywiołowych. zagroźeń epidemiologicznych, a także innych
alarz,eń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąó bądź
przewidziec w clltłili podpisallia urnoli;.

2. W przypadku, gdy strona odwołujc się do zaistnienia siły wyższcj, zawiadamia o tym
natychmiast pisemrrie drugą stronę. ptzy czyfi nie później niż w tcrninie 7 dni,
Zawiadomietrie to określa rcdza1 zdarzenia, jcgo skutki na wypełr-rianic zobowiązań
wynikających z ]Jmo\Ąy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencie zlagodzió.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu clziałania siły wyższej, j est zobowiązana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających umo\^y! w takim
zakesie, w jakim jest to możliwe, jak równicź jcst zobowiązana do podjęoia wszelkich
działań zmierzających do r,lykonania przedmiotu umo\ły, a których nie wstrzymuje
działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których strona nie jcst w stanie wykonać tra skutek działania siły wyższej. na
czas działania siły wyższej rrlegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww.
obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużęniu o okres
działania siły wyższcj. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek
działania siły wyźszej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar un,ownych ani
nie obciąża się dlugiej strony umo§y kosztami zakupów interwencyjnych.

5, W przypadku, gdy utrudnienia w rłykonaniu umowy na skutek działania siły rłyższej
utrzyrnują się dłużej nlżtrzy niesiące od czasu stwicrdzcnia wystąpienia siły wyższej, kaźda



ze slron może ro związać umowę zc skutkiem natychmiastowynr w części objętej działaniem
siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12,
Przehvarzanie danych osobowych przedstarvicieli Stron i innych osób wskazanych rv

l'mowie lub na jej podstawie

1. Postanowienia odnoszące się do osób reprezentuj ących Wykonawcę (o których mowa w
komparycji Umowy) oraz do osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizowaó Umowę i
współdziałaó przy wykonywaniu Umowy z Zamawiającym:
a) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy poinformował pisemnie każdą osobę, której

da ne osobowe zostaty Wpisa ne W jej treści jako da ne osoby reprezentującej Wykonawcę lub ja ko

dane osoby działające.j lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy,
a) Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub

wspótdziałania, w jakiejko|wiek formie Iub zakresie, przy wykonywaniu Umowy osób innych niż
Wymienione W jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych
tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich,

b) w przypadku gdy Zamawiający uzna za niezbędne przekazanie przez Wykonawcę osobie, której
dane osobowe zostaly wpisane w treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę
lub.jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu
Umowy, strony sporządzą odpowiednie zmiany do Umowy;

c) postanoWienie to stosUje się odpowiednio, W przypadku gdy dIa wykonania obowiązku
wynikającego z przepisu prawa konieczne będzie przekazanie osobie reprezentującej
Wykonawcę lub osobie dzialającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy

wykonywaniu Umowy informacji innej, niż ujęta w Umowie.
2. Postanowietria odnoszące się do osób l,eprezentujących Zamawiającego (o których mowa

w komparycji Umowy) oraz do osób, które w imicniu Zamawiającego będą realizowaó
Unrowę lub będą współdziałać z Wykonawcą przy jej realizacji:
a) Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem Umowy poinformował pisemnie każdą osobę,

której dane osobowe zostały wpisane W jej treści jako dane osoby reprezentującej
Zamawiające8o lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego
przy wykonywaniu Umowy,

a) Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania Iub

współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy osób innych
niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych
tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich,

b) Wykonawca oświadcza, że informacje okreś|one w Umowie są zgodne z rzecżywistym stanem,
W tym ż zasadami i rozwiązaniami organizacyjnymi przyjętymi i stosowanvmi przez Wykonawcy
w zakresie ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiającego w każdym przypadku zmiany, potrzeby
uzupetnienia Iub utraty aktualności którejkoIwiek z informacji ujętych w Umowie,

c) W przypadku określonych w Umowie, a także w przypadku uznania przez Wykonawcę, iż

niezbędne Iub uzasadnione jest przekazanie osobie, której dane osobowe zostały Wpisane W

treści Umowyjako da ne osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej
lub współdziatającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy, innych informacji
niż u.ięte W Umowie, bez zbędnej zwloki poinformuje o tym Zamawiającego, W takim
przypadku Strony sporządzą odpowiednianeks do Umowy;

d) Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy dIa wykonania obowiązku
wynikające8o z przepisu prawa niezbędne lub uzasadnione będzie przekazanie osobie



§ 13.

klauzula z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO
rv przypadku, gdy administrator pozyskujc danc od osoby, której dane doĘczą

repreZentu.jącej Zamawia.jącego Iub osobie działającej lub wspóldziałającej w imieniu
Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy informacji innej niż ujęte W Umowie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1, i 2 Rozporządzenia Parlamentu Eltropejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowyclr i w sprawie swobodncgo przepływu takich danych oraz uolrylcnia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych) (Dz. Urz. UD L 1 19 z
04.05.2016, str. l), dalcj ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danvch osoboWvch iest PoWiatoWy Zespół 5zpita li w oleŚnicy ul. Armii

Krajowej 1,56-400 oleśnica wpisany do Rejestru PodmiotóW WykonUjących DziałalnoŚĆ Lecżniczą

Wojewody Dolnoś|ąskiego pod numerem 000000002093; NlP:9111847075; REGON: 932966540:
KRs 0000186473, tel.+48 71 776 73 08.

2. Dane kontaktowe inspektora ochronv danvch: Grażyna Hachoł, adres e-mail: iod@pzsolesnica.pl

tel. 606659862, Powiatowy Zespół Szpitali w o|eśnicy, u|, Armii Krajowej 1, 56-400 oleśnica, te|,

.+48 7 L 776 73 08.
3. lnformacia o celach przetwarzania danvch osobowvch oraz podstawe prawna przetwarzania.

celem przetWarzania danych osobowych jest udzieIenie zamówienia pubIicznego i obsługa

wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania zamówienia, do czasu wygaśnięcia

wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarżania jest art. 6 ust. 1 |it b) czyIi przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz ań. 6 |it f) czy|i

prZetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z praWnie uzasadnionych interesóW

reaIizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4, lnformacia o prawnie uzasadnionvch interesach realizowanych przez administratora Iub przez

stronę trzecią, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust, 1 lit, f RoDo.
Administrator będzie przetwarzal dane w ceIu dochodzenia swoich roszczeń w sądach,

wynikających z nienaIeżytego wykonania zobowiązania umowne8o.
5. lnformacia o odbiorcach danVch osobowvch lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

informacje o zamiarue przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
m iędzyna rodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EoG.

6. lnformacie o okresie, przez który dane osobowe beda przetwarzane, administrator będzje
przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzie|enie ZamóWienia, a

jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,

administrator przechowuje protokól postępowania wraz z załącznikami przez cały okres

obowiązywania Umowy W sprawie zamóWienia pubIicznego,

7. lnformacie o prawie osób, którvch dane sa przetwarzane.

a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich

sprostoWania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) do przenoszenia da nych,
d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie !I!.

6 ust. 1lit. a lUb art,9 USt.2lit. a RoDo, czyli osoba przekazująca dane wyraziła wyraźną zgodę
na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.



9,

lnformacia, czv podanie danvch osobowvch iest wvmogiem ustawowvm lub umownvm podanie

danych jest wymogiem u5tawowym zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana
do ich podania, konsekwenc.ją niepodania danych jest odmowa zawarcia Umowy o zamówienie
publiczne.
lnformacia o zautomatvzowanvm podeimowaniu decvzii, w tvm o profilowaniu. Administrator
nie Wydaje decyzji W sposób zautomatyzowany inie profiIuje danych.

klauzula z art. 11ust. l i ust.2 RODO
jeżeli administrator nie pozyskal danych osobowych od osoby,

której danc doĘczą

Zgodnie z aft. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (l]E) 20161679 z
dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrotty osób fizycznych w związku z prz.e|warzaniem
danych osobowych i w sprawic swobodncgo przepływu takich danyoh oraz uchylenia
dyrcktywy 95l46lWE (ogólrrc rozporząclzcnie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I19 z
04,05.20l6, str. l), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1, Administratorem pani/pana danvch osobowvch iest powiatowy zespót szpitaIiw oleśnicy ul. Armii

Krajowej 1,56-400 oleśnica wpisany do Rejestru PodmiotóW Wykonujących Działalność Leczniczą
Wojewody DoInośląskiego pod numerem 000000002093; NlP: 9111847075; REGoN: 932966540;
KRS 0000186473, tel.+48 7], 776 73 08.

2. Dane kontaktowe inspektora ochronv danvch Grażyna Hachoł, adres e-mail: iod@pzso|esnica,pl
tel. 606659862, Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 oleśnica, tel,
.+48 71, ]76 73 08.

3. lnformacia o celach przetwarzania danvch osobowvch oraz podstawe prawną przetwarzania.

ceIem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego i obsługa
wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania zamówienia, do czasu wygaśnięcia
wszystkich roszczeń, Podstawą praWną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Iub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyIi
przetWarzanie jest niezbędne do ce|ów wynikających z prawnie uzasadnionych interesóW
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4. lnformacia o kategorii danvch osobowvch dane na|eżą do osoby innej, która powierzyła dane
kontrahentowi administratora w toku zamówienia publicznego. Są to dane z kategorii danych
podwykonawców powierzających swoje dane podmiotom składającym ofertę, ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. Ten proces pozyskania rzutuje na zakres przetwarzania, czyli
wyłącznie W Wyniku zawarte.j umowy iWyłącznie W je,i przedmiotowym zakresie W granicy
kompetenc.ji podwykonawczych osoby powierzającej własne dane.

5. lnformacie o okresie, przez który dane osobowe bedą przetwarzane, administrator będzie
przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzie|enie zamówienia, a

jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publiczne8o przekracza 4 lata,
administrator przechowuje protokół postępoWania Wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. lnformacia o odbiorcach danvch osobowvch lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją
informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego Iub organizacji
międzyna rodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG,

7. lnformacie o prawie osób, którvch dane sa przetwarzane.
a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich

sprostowania, usUnięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,



1.

3.

c) do przenoszen ia danych,
d) do cofnięcia zgody w dowo|nym momencie, jeżeli przetwarżanie odbywa się na podstawie ąlg.

6 ust, 1 |it, a lub ąrt. 9 ust, 2 |it, a RODO, czyli osoba przekazująca dane wyraziła wyraźną zgodę

na przetwarzanie w jednym, lub kilku okreś|onych celach,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f) uzyskania informacji o źródle pozyskania danych.

8. Informacia o zautomatvzowanym podeimolvaniu decyzii. rv tym o profilowaniu.
Administrator nie wydaje decyzji lv sposób zautomatyzowany i nic profilujc danych.

§ 14.
postanowienia końcolye

Za dni robocze uznajc się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni rrstarł,owo wolnyol.
od pracy,
Wszelkie spory powstałę na 1le wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygaó
polubownie, a w przypadku braku moźliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą
one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla sicdziby Zamawiającego.
W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszcnia przcz
sąd upadłości lub postępowania układowcgo względem Wykonawcy, rł,szczęcia
postępowania cgzckucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części, mających znaczenie dla zawafiej Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się niczwłocznie powiadomió o nich Zamawiającego pod rygorem skutkórł, prawnych dla
Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.
Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę ośrviadczają, że są umocowani do
reprezentacji, a złóżonę dokumenty wymienione na wstępie i dołączonc do Umowy są
zgodne z,e stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momęncie podpisywania Umowy.
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, rł,

szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pojednym dla stron.

Formularz asortymentowo-cenow1, jest Załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną
część.
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