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Załącznik nr 1 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Nr DZP-268/……………………/PN/2020 

 

Zawarta w dniu …. 2020 r. w Szczecinie, pomiędzy: 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1  

w Szczecinie, reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami, 

 

Po przeprowadzeniu postępowania Nr DZP-262-56/2020, pn. „Dostawa analizatora wielkości cząstek  

potencjału zeta” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j). 

 

Przedmiot umowy finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach realizacji 

projektu pn.: „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych 

polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób 

neurodegeneracyjnych” - Umowa nr 2020/ABM/01/00014 z dnia 29.10.2020 r..  

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta, 

zwanego dalej „urządzeniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zgodnie z wymaganiami, określonymi 

szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

oraz jej integralną część. Dostarczone urządzenie powinno również spełniać wymogi określone w 

złożonej przez Wykonawcę ofercie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie jest: 

1) fabrycznie nowe tzn. nieużywane przed dniem dostawy, wyprodukowane nie wcześniej niż w 

2020 roku;  

2) kompletne, do jego uruchomienia oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie może 

być konieczny zakup dodatkowych elementów, części lub akcesoriów;   

3) urządzenie ani żadna jego część składowa, nie może być sprzętem rekondycjonowanym, 

powystawowym lub wykorzystywanym wcześniej przez innego użytkownika;  
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4) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty 

przepisami prawa; 

5) wolne od wad fizycznych i prawnych;  

6) nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży; 

7) oryginalnie zapakowane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem. 

4. W ramach realizacji umowy w terminie przewidzianym w § 2 ust. 1 oraz w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest także do: 

1) wniesienia urządzenia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,  

2) wykonania montażu, uruchomienia, integracji i konfiguracji urządzenia, 

3) uprzątnięcia wszelkich odpadów i opakowań powstałych w wyniku dostawy, 

4) przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników (pracowników Zamawiającego) zgodnie z § 9 

oraz z załącznikiem nr 1 do umowy - „Opis przedmiotu zamówienia” , 

5) pokrycia wszystkich kosztów serwisu gwarancyjnego. 

5. Dostarczone urządzenie musi być gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu 

dodatkowych urządzeń, części oraz musi być wyposażone w wystarczającą liczbę kabli 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz pozwalające na podłączenie go 

do standardowych gniazdek zasilających. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie zainstalowane w dostarczonym 

urządzeniu objęte jest bezterminową, komercyjną i nieodwołalną (bez możliwości jej 

wypowiedzenia przez producenta lub wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia) licencją. 

System jest objęty licencjonowaniem bezterminowym.  

7. Wykonawca obowiązany jest bezpłatnie udostępniać, wydane przez producenta 

oprogramowania, aktualizacje (nowe wersje oprogramowania) w całym okresie trwania 

gwarancji. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot, za który on odpowiada, wytworzy w toku realizacji 

umowy odpady – staje się on ich wytwórcą pierwotnym i jest zobowiązany do ich zgodnego z 

obowiązującymi przepisami usunięcia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

odebrania pustych opakowań pozostałych po rozpakowanym przedmiocie zamówienia z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie oraz z najwyższą starannością,  

2) z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, 

3) ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie umowy, 

4) zapoznał się ze szczegółowym zakresem świadczenia opisanym w opisie przedmiotu 

zamówienia i zobowiązuje się do jego realizowania. 

 

Termin dostawy 

§ 2 
1. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany w terminie 

do …………………* tygodni od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 1 zobowiązuje się dostarczyć do wskazanego przez 

Zamawiającego pomieszczenia, zainstalować, uruchomić, zintegrować i skonfigurować urządzenie 

oraz przekazać je gotowe do użytku.  
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3. Dostarczenie urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jego terminie Wykonawca 

zawiadomi osoby wskazane w § 12 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy z wyprzedzeniem co najmniej 3 

dni kalendarzowych przed planowaną dostawą. 

4. Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z oznaczeniami producenta, zgodne z urządzeniem 

wskazanym w ofercie;  

5. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu lub na żądanie Zamawiającego dostarczy:  

1) stosowne certyfikaty lub inne dokumenty równoważne, potwierdzające spełnianie wymagań 

urządzenia określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

2) Wymagane prawem certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie dostarczonego 

produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - jeśli urządzenie takie posiada, 

3) Kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkowania urządzenia w języku 

polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski, 

4) Karę gwarancyjną.  

6. W przypadku oryginalnych dokumentów, wydanych przez producenta w języku obcym muszą być 

one złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Koszt i ryzyko transportu urządzenia spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

zleca wykonanie transportu firmie zewnętrznej (np. kurierskiej, przewozowej), Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w § 3 

ust. 1 oraz ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania firmy zewnętrznej jak za własne 

działania lub zaniechania. 

 

Warunki odbioru 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do miejsca dostawy: Zakładu Patologii 

Ogólnej PUM w Szczecinie przy ul. Połabskiej 4, 70-115 Szczecin. 

2. Odpowiedzialność za uszkodzenia urządzenia powstałe w czasie transportu, w szczególności z 

powodu niewłaściwego opakowania oraz za wynikłe z tego tytułu szkody ponosi Wykonawca. 

3. Odbioru urządzenia dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w miejscu wykonania dostawy 

zgodnie z ust. 1. 

4. Po montażu, instalacji, uruchomieniu, integracji i konfiguracji urządzenia, przedstawiciel 

Zamawiającego dokona jego oceny jakościowej i ostatecznego odbioru.  

5. Z czynności odbioru urządzenia zostanie przygotowany przez Zamawiającego protokół zdawczo-

odbiorczy, potwierdzający wykonanie umowy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierający 

minimum informacji niezbędnych do odbioru, określa załącznik do niniejszej umowy. 

6. Za datę wykonania umowy uważa się datę przekazania Zamawiającemu urządzenia gotowego do 

użytkowania protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń.  

7. Protokół odbioru potwierdza, że urządzenie dostarczone do Zamawiającego jest zgodne 

z postanowienia niniejszej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenie jest: 

1) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego (załącznik nr 

1) lub treścią oferty (załącznik nr 2), 

2) posiada ślady uszkodzenia lub wcześniejszego użytkowania, 

3) jest niesprawne lub jest niesprawny jego element lub część,  
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4) jest nieskonfigurowane, niezintegrowane lub z innych przyczyn nie można go użytkować w 

sposób należyty 

- Zamawiający odmówi odbioru urządzenia, opisując w protokole zdawczo – odbiorczym 

stwierdzone wady. W takim przypadku Wykonawca w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania protokołu zobowiązuje się wymienić urządzenie na wolne od wad. 

6. Za dzień wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1  uważa się dzień, w którym 

podpisany zostanie protokół zdawczo – odbiorczy urządzenia bez zastrzeżeń. 

7. Ryzyko utraty lub zniszczenia urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania jego 

odbioru protokołem, o którym mowa w ust. 6. 

8. Własność urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego przekazania protokołem, o 

którym mowa w ust. 6. 

9. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

 

Wynagrodzenie 

§ 4 
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje cena zgodnie z ofertą Wykonawcy w 

wysokości: …………………* zł brutto (słownie: …………………*),  

w tym podatek VAT w wysokości …………………* 

Kwota netto …………………* 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 ma charakter stały, jest jednorazowe i niezmienne przez 

czas trwania umowy.  

3. Cena określona w ust.1 niniejszego paragrafu jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty 

niezbędne do zrealizowania umowy, w tym w szczególności: koszty opakowania i dostawy 

urządzenia pod wskazany adres, koszt ubezpieczenia na czas dostawy, oraz koszty z tytułu 

zobowiązań określonych w § 1 ust. 4, podatek VAT. 

 

Warunki płatności 

§ 5 
1. Podstawę zapłaty z tytułu wykonania niniejszej Umowy stanowić będzie prawidłowo wystawiona 

faktura, do której dołączony będzie protokół odbioru urządzenia, podpisany przez przedstawicieli 

Stron umowy bez zastrzeżeń.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy należności za dostarczone urządzenie w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (niezależnie od terminu 

płatności wskazanego na fakturze) po spełnieniu formalności z ust. 1. 

3. Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na adres: 

kwestura@pum.edu.pl. 

4. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 

przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy. 

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia w płatności przysługiwać będzie Wykonawcy prawo naliczania odsetek 

w ustawowej wysokości. 

mailto:kwestura@pum.edu.pl
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8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz 

dokonywać potrąceń. 

 

Warunki gwarancji i rękojmi 

§ 6 

1. Wykonawca udziela …………………*miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na urządzenie z 

zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może być krótszy niż wynikający z przepisów Kodeksu 

cywilnego. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.  

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie będzie serwisowane bezpośrednio przez producenta lub 

jego autoryzowanego partnera serwisowego. 

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w okresie gwarancji, 

o którym mowa w ust. 1, zapewnia wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania (nowe 

wersje oprogramowania). 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia uszkodzenia/awarii/usterki/wady czas 

reakcji serwisu od chwili zgłoszenia oraz przystąpienie serwisanta do pracy w miejscu instalacji 

urządzenia w przypadku konieczności wizyty – wynosi maksymalnie 72 godziny od chwili 

zgłoszenia.  

5. Wykonawca usunie uszkodzenie/awarię/usterkę/wadę niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 

21 dni kalendarzowych, od dnia powiadomienia o jej wystąpieniu. 

6. Naprawy urządzenia dokonywane będą w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30 w miejscu, w 

którym urządzenie jest używane, chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia lub naprawa w 

innym miejscu będzie przeprowadzona szybciej. 

7. W przypadku dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, 

koszt i ryzyko uszkodzenia lub utraty, od chwili wydania wadliwego urządzenia upoważnionemu 

przedstawicielowi Wykonawcy, do chwili jego odbioru przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca potwierdza pisemnie na karcie gwarancyjnej odbiór urządzenia do naprawy i jego 

zwrot po naprawie. 

9. Zgłoszenia uszkodzenia/awarii/usterki/wady pracownicy Zamawiającego będą dokonywali e-

mailem …………………………, lub telefonicznie pod numerem …………………….uzyskując numer 

zgłoszenia. 

10. Jeżeli dany podzespół lub część urządzenia był naprawiany już dwukrotnie, Wykonawca w 

przypadku ponownej awarii zobowiązuje się do wymiany podzespołu lub części na nowy, wolny 

od wad.  

11. W przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 21 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące 

przedmiotem niniejszej umowy. 

12. Czas przestoju przekraczający maksymalny czas naprawy powoduje przedłużenie gwarancji i 

rękojmi o czas przestoju.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

poniesionych szkód, w tym również korzyści utraconych, w przypadku ich powstania w związku z 

wadami przedmiotu umowy. 
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14. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje z wykonaniem swoich obowiązków gwarancyjnych w 

opóźnieniu przekraczającym 30 dni, Zamawiający uprawniony jest do pisemnego wezwania 

Wykonawcy do wykonania obowiązków z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 

7 dni), a po jego upływie - do zlecenia wykonania niezbędnych czynności podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego z ust. 13 nie pozbawia w żadnym 

zakresie Zamawiającego gwarancji udzielonej na gruncie niniejszej umowy. 

 

Kary umowne 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 

przypadkach:  

1) 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad lub usterek (w tym brak skonfigurowania lub zintegrowania) 

urządzenia stwierdzonych przy odbiorze, jednak nie więcej niż 20% wysokości ww. 

wynagrodzenia, 

2) 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi (w tym 

wad lub usterek systemu, przez co rozumie się także niezapewnienie aktualizacji), jednak nie 

więcej niż 20% wysokości ww. wynagrodzenia,  

3) 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki w przekazaniu urządzenia, jednak nie więcej niż 30% wysokości ww. wynagrodzenia, 

4) 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, żądając zapłaty kar 

umownych, jeżeli Wykonawca: 

1) pomimo wezwania go, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyznaczenia 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, nie dochowuje terminów umownych, 

2) dwukrotnie bezzasadnie odmówił uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, 

3) naruszył w sposób istotny inne warunki umowy.  

2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo skorzystać w terminie  

30 dni od daty powzięcia wiadomości o powstaniu przesłanki do odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, każda ze stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zwrotu 

drugiej stronie spełnionego przez nią świadczenia. 
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Szkolenie 

 § 9 

1. W ramach realizacji umowy i wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, w terminie uzgodnionym 

przez Strony, Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie 

aplikacyjne dla minimum 3 wskazanych pracowników Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8 opisu 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).  

2. W ramach szkolenia Wykonawca przekaże wiedzę niezbędną do poprawnego i bezpiecznego 

eksploatowania urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres i termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym,  

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez uprawnionego do tego przedstawiciela Wykonawcy w 

miejscu pracy urządzenia. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie szkolenia online w 

przypadku wystąpienia siły wyższej, np. ograniczeń związanych z pandemią, uniemożliwiającej 

stawienie się osoby szkolącej w miejscu pracy urządzenia. 

 

Zmiany umowy 

§ 10 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie, okolicznościach i 

warunkach: 

1) Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy z powodu okoliczności, których 

Strony nie mogły przewidzieć, działając z należytą starannością w szczególności w przypadku 

zaistnienia klęsk żywiołowych, epidemii, kataklizmów, na pisemnie umotywowany wniosek 

Wykonawcy.  

2) Zamawiający, w sytuacjach gdy na etapie realizacji umowy, urządzenie zaoferowane                                

w ofercie nie będzie produkowany lub jego produkcja ulegnie zawieszeniu, dopuszcza zmianę 

urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych w stosunku od zaoferowanego w 

ofercie (w tym zmianę producenta lub modelu sprzętu w stosunku do treści oferty) pod 

warunkiem, że cena umowy nie ulegnie zwiększeniu. Dostawa urządzenia zamiennego 

dopuszczalna będzie tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na podstawie 

udokumentowanej informacji od Wykonawcy.  

3) Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy - może nastąpić w przypadku 

okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym 

wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy zgodnie z jej treścią. Warunkiem wprowadzenia tej zmiany jest 

przedłożenie przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie 

umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez 

stosowne oświadczenia lub dokumenty.  

2. Wszystkie okoliczności wymienione w mniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności takich zmian. 
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4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych i osób upoważnionych do kontaktów określonych w § 12 i § 6 ust. 9. 

 

Zasady poufności 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich Informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. Przez Informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, naukowe i medyczne, prawne i organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła (Informacji); 

3. Zamawiający, jako Administrator danych przekazuje Wykonawcy obowiązek informacyjny  

w zakresie realizacji umowy na zasadach zawartych w art. 13 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. Klauzula informacyjna w związku z przygotowaniem i 

zawarciem umowy, stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać z Klauzulą informacyjną, w zakresie przetwarzania przez 

Zamawiającego danych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 

Osoby upoważnione do kontaktów w okresie realizacji umowy 

§12 

1. W trakcie realizacji umowy osobami upoważnionymi do kontaktów są: 

1) ze strony Zamawiającego: p. ……………., tel. …. e-mail: ………………………@pum.edu.pl; 

2) ze strony Wykonawcy: p. ……………., tel. …. e-mail: ………………..………@.....................;. 

2. Oświadczenia składane przez osoby wskazane w ust. 1 należy traktować, jako oświadczenia 

Strony. 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki 

Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo 

właściwy Sąd Powszechny wg siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 – dla 

Wykonawcy. 

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Klauzula informacyjna RODO w związku z przygotowaniem i zawarciem umowy  

mailto:informatyka@pum.edu.pl
mailto:informatyka@pum.edu.pl
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4) Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania przez Zamawiającego danych 

pracowników Wykonawcy 

5) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego  

 

WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY 
 

 

*Zamawiający wprowadzi zapis do umowy stosownie do treści oferty wykonawcy.  
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  

DO  UMOWY NR DZP/268/            /2020 

Sporządzony dnia ………………………………………… 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

   Pomorski Uniwersytet Medyczny  

w Szczecinie, ul. Rybacka 1 w Szczecinie 

 

Miejsce wykonania przedmiotu umowy/zamówienia : 

 Odbioru       data 
 

 Instalacji urządzenia                            data 
                                                 

 Montażu                               data 
                      

 Wdrożenia                               data 

Zestawienie odebranych urządzeń: 

L.p. Nazwa Producent Numer fabryczny 

1.    

    

 

Dokonano szkolenia pracowników: TAK/NIE 

osoby uczestniczące w szkoleniu 

L.p. Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

Szkolenie zakończono (data) ………………. 

 Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami 

Uwagi:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca ZAMAWIAJĄCY 

Imię nazwisko/ Pieczątka imienna/ 

Podpis 

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

opisu przedmiotu zamówienia/ 

użytkownik 

Pracownik Działu merytorycznego 

PUM 

 
 

 

*Niniejszy wzór protokołu zawiera minimalne zapisy i może ulegać modyfikacji w ramach potrzeb 


