
                         
 

 
 

                                     Załącznik Nr 12 
 

UMOWA NR PN/3/2020 
 
 
 

zawarta w dniu .................................... 2020 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 
1. Marek Kos - Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
a:  
.................................................................................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego            
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia   
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawar-
to umowę następującej treści: 

 
§ 1. 

     Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, wdrożenie oraz konfiguracja serwera 
rekonstrukcji wraz z duplikatorem i oprogramowaniem, o cechach i w ilości zgodnej 
z wykazem ujętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
zał. nr 2 do SIWZ oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ............ , 
która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) dostawę, wdrożenie oraz konfigurację serwera rekonstrukcji 3D do pracy z sys-

temem RIS oraz PACS, 
b) konfigurację licencji na wskazanych przez Zamawiającego stacjach diagnostycz-

nych, 
c) dostawę, wdrożenie oraz konfigurację duplikatora płyt do pracy z systemem RIS 

oraz PACS, 
d) wsparcie techniczne dla oprogramowania 3D minimum przez okres 12 miesięcy. 

 
§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 
1. Dostawa, wdrożenie oraz konfiguracja dokonana będzie przez Wykonawcę i na jego 

koszt po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu, nie później niż w terminie 
do 30 dni od daty podpisania umowy.  

2. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu obciążają Wykonawcę. 



                         
 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonego sprzętu załączyć instrukcję obsługi 
w języku polskim wraz z kartą gwarancyjną. 

 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysłu-
giwać będzie wynagrodzenie wynikające z oferty: 

a) netto w kwocie ………….. zł. (słownie: ………………………….. złotych), 
b) podatek od towarów i usług VAT ……… zł. (słownie: ………………. złotych), 
c) brutto w kwocie …………….. zł. (słownie: ………….. złotych). 
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególno-

ści: koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku, wdrożenia, konfiguracji oraz 
wsparcia technicznego dla oprogramowania. 

3. Rozliczenie należności za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi fakturą wysta-
wianą i przesłaną zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fak-
turowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usłu-
gi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), wystawioną 
przez Wykonawcę po faktycznym wykonaniu określonego przez Zamawiającego 
zamówienia. 

4. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Za-
mawiającego na konto Wykonawcy:................................................................................................ 

5. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wy-
stawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wyko-
nawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

7. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu 
Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz 
jego podmiotu tworzącego. 

8. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy 
nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu 
Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej 
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 

a) części powierzonego zamówienia: …………………………………………………………………………. 
b) nazwy i adresu podwykonawcy: …………………………………………………………........................... 
 

§ 4. 
    Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że  dostarczony przez niego sprzęt  spełnia normy jakościo-
we, techniczne, zgodnie z treścią SIWZ i normami prawem przepisanymi oraz jest 
dopuszczony do eksploatacji w placówkach służby zdrowia i posiada odpowiednie 
dokumenty. 

2. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dla dostarczonego serwera rekonstrukcji 3D oraz duplikatora płyt wy-
maga zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Polski w 
okresie nie krótszym niż 36 miesięcy, licząc od daty dostawy sprzętu określonego w 
niniejszej umowie. 



                         
 

 

4. Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszenie o awarii nie dłuższy niż 24 godziny.  
5. Wykonawca zapewni czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 3 dni robocze od 

dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zapewni, iż usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawia-

jącego, a w przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Wykonawcy, przy czym 
koszty transportu w okresie objętym gwarancją ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonych podzespołów dostarczonego sprzętu 
na wolne od wad w okresie objętym gwarancją w przypadku 3 nieskutecznych na-
praw, bądź braku możliwości wykonania naprawy w określonym terminie. 

8. Wymagania w zakresie serwisu gwarancyjnego serwera rekonstrukcji 3D: 
a) telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godz. 9-17, 
b) dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zama-

wianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu 
przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki, 

c) w przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzą-
dzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybę-
dzie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na następny dzień roboczy od 
momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez dział serwisowy, 

d) możliwość sprawdzenie aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego 
urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta, 

e) możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 
pośrednictwem strony internetowej producenta, 

f) przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji 
problemów serwisowych, 

g) zapewnienie bezpłatnego oprogramowania do automatycznej diagnostyki i zdal-
nego zgłaszania awarii do serwisu. 

9. Wymagania w zakresie serwisu gwarancyjnego duplikatora płyt: 
a) zgłaszanie awarii na specjalną linię telefoniczną w dni robocze w godz. 9-17, lub 

za pomocą poczty elektronicznej, 
b) wizyta inżyniera serwisowego w następnym dniu roboczym pod warunkiem 

zgłoszenia awarii do godziny 13 dnia poprzedniego, 
c) w przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zapew-

ni sprzęt zastępczy na okres naprawy. 
 

§ 5. 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

  1.  Zamawiający jest zobowiązany dokonać kontroli zgodności dostawy z dokumentami 
jej towarzyszącymi co do asortymentu, jakości, ilości i kompletności. 

  2.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Wykonawca jest zobowiąza-
ny do rozpatrzenia  reklamacji w terminie niezwłocznym .   

  3.  Każda z czynności wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 wymaga dla swej ważności zapisu 
w protokole podpisanym przez obie strony. 

 
§ 6. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wy-

sokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy, 



                         
 

 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonaw-
ca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

c) za nie wykonanie którejkolwiek z czynności określonych w § 4 ust. od 3 do 9 ni-
niejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości 
brutto umowy. 

2. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zobo-
wiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego 
w całości poniesioną szkodę. 

 

§ 7. 
Spory 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą 
dążyć w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie po-
przez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiające-
go. 
 

§ 8. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub 
w sposób sprzeczny z ofertą. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawar-
cia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia po-
wzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9. 
Zasady aneksowania umowy 

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności za-
chowania formy pisemnej. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony 
przewidują możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach: 
1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonaw-

cy. 
2) Wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez wytwór-

cę/Wykonawcę. 
3) Zmiany stawki podatku VAT. 

3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia 
potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

 

 

 

 



                         
 

 

§10. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania w tajemnicy bez ograni-
czeń czasowych wszelkich informacji związanych z działalnością Zamawiającego i 
zgromadzonymi danymi (w tym pacjentów), w których posiadanie weszły osoby 
działające przy realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy i zatrudnionych 
przez niego podwykonawców, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

2. Szczegółowe zasady powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, określa umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 
§ 11. 

Pozostałe postanowienia 

1. Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiające-
go. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wy-
konawcy stanowią integralną część umowy.  

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepi-
sy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający, a 1 Wykonawca.              

            
 

     WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 
 
 
 
 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



                         
 

 
Załącznik nr 1  do Umowy 
Nr ----------------------------- 
z dnia ------------------------- 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
zawarta w dniu .............................. 2020 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 

1. Marek Kos  -   Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Administratorem danych”; 
       
a:  
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym, dalej „Podmiotem przetwarzającym”. 
 

§1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w 
dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w 
celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobo-
we zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia. 

 
§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy na-

stępujące dane: 

1) imiona i nazwiska, 

2) adres zamieszkania, 

3) nr PESEL, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, 

4) datę urodzenia, 

5) oznaczenie płci, 

6) inne informacje lub dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, kon-
sultacji lub leczenia. 



                         
 

 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu niezbędnym do przeprowadzenia bada-
nia, konsultacji lub leczenia. 

 
§3 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy prze-
twarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane w celu reali-
zacji niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o któ-
rej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez oso-
by, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniej-
szej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 
i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwa-
rzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 
istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego  nakazuje  
przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbęd-
nym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Roz-
porządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin. 

 
§4 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kon-

troli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmio-
tu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych pod-
czas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 
7 dni. 



                         
 

 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje nie-
zbędne do wykazania spełniania obowiązków określonych w art. 28 Rozporządze-
nia. 

 
§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 
podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwa-
rzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 
interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy winien spełniać te same gwa-
rancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej 
umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora da-
nych za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków 
ochrony danych. 

 
§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Admi-
nistratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 
osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizo-
wanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwa-
rzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspekto-
rów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 
danych. 

 
§7 

Czas obowiązywania umowy 
1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej, z zastrzeżeniem, 

że wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w 
szczególności informacje o sposobach zabezpieczania danych, należy zachować w 
tajemnicy, również po wygaśnięciu niniejszej umowy. 



                         
 

 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 miesięczne-
go okresu wypowiedzenia. 

 
§8 

Rozwiązanie umowy 
1. Administrator danych może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez 
zgody Administratora danych. 

 
§9 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich in-

formacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych 
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 
umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowią-
zujących przepisów prawa lub umowy. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 
egz. otrzymuje Administrator danych, a 1 Podmiot przetwarzający. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywil-
nego oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy bę-
dzie sąd właściwy Administratora danych.       

 

 

       

Podmiot przetwarzający     Administrator danych  

 


