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 Załącznik nr 7 do SWZ  PN-236/22/ZS 

   
     Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

U M O W A  Nr  ………/2022 

zawarta w dniu ............................  r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem 
Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02 - 781 Warszawa (adres do 
korespondencji: ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
…………………………………………………………………………………………………………….. , 
a 
............................................................................................................,   
wpisaną/wpisanym do: 
- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., 
Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… PLN* 
…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres 
prowadzenia działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon .............*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 
......................................................................................................................................... 

 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub osobno „Stroną” 
 
Wykonawca wybrany został w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak: PN-236/22/ZS, na: usługę konserwacji infrastruktury technicznej na terenie 
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie 
 
 
         § 1 

Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania  usług utrzymania należytego 
działania infrastruktury technicznej szczegółowo określonej w Części Nr ….. , na terenie Narodowego 
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. 
W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 i 15A, obejmujących:  obsługę,  konserwacje, przeglądy i naprawy, 
w tym usuwanie awarii infrastruktury technicznej  
(dalej: „usługa”).  

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, które stanowią przedmiot umowy zgodnie  
z aktualną wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami  prawnymi, standardami jakości 
określonymi przez Zamawiającego, z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru prowadzonej działalności. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, środki techniczne, które są konieczne do 
wykonania usług, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami 
oraz zatrudnia wystarczającą liczbę pracowników niezbędnych do wykonania tych usług. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i terminowego wykonania usług, sporządzania 
protokołów z wykonanych prac oraz dokonywania odpowiednich wpisów w dokumentacji 
obiektu/urządzenia. 

4. Wykonawca wykonywać będzie usługi własnymi urządzeniami, narzędziami i materiałami, które 
zgodne będą z obowiązującymi normami oraz posiadać będą wymagane certyfikaty. 
Na  żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymagań określonych powyżej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania miejsca świadczenia usług niezwłocznie po ich 
zakończeniu. 

6. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji zużytych  
w trakcie wykonywania usługi materiałów i wymienionych części. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przez pracowników posiadających 
wymagane przepisami prawa uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania urządzeń i instalacji  
objętych umową  w stanie, w którym ograniczona do minimum będzie możliwość wystąpienia 
awarii, oraz dołożenia wszelkich starań w celu wydłużenia czasu przydatności ich używania przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia optymalnego działania instalacji i urządzeń 
określonych w ich Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 

10. Wykonawca odpowiada za przygotowanie instalacji i urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu do badania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).  

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom 
trzecim przy wykonywaniu prac przez osoby , którymi Wykonawca posługiwać się będzie przy 
wykonywaniu umowy. 

12. Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 
 

§ 3 
Awarie 

 
1. Wykonawca usuwać będzie awarie urządzeń i instalacji, stwierdzone przez Wykonawcę podczas 

przeglądów i konserwacji oraz awarie zgłoszone przez Zamawiającego. Zamawiający zgłaszać 
będzie awarie telefonicznie na nr telefonu ………………oraz pocztą elektroniczną na adres: ……. .   

2. W przypadku wystąpienia  awarii Wykonawca niezwłocznie przystąpi do jej usunięcia niezależnie 
od pory dnia oraz dnia tygodnia ( tj. w dni powszednie oraz w dni ustawowo wolne od pracy). 

3. W zakresie Pakietu nr ……… Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia awarii  
w ciągu .... minut od jej wykrycia lub od wezwania telefonicznego przez uprawnionego 
pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii powinno nastąpić w czasie ..... godzin od 
przystąpienia do jej usuwania  (zgodnie z SWZ). 

4. Do usunięcia awarii Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z odpowiedniej branży 
(np. elektryk, hydraulik  itp). 

5. Usunięcia awarii powinno być stwierdzone protokołem. Wzór protokołu usunięcia awarii stanowi 
Załącznik nr……. do Umowy. 

6. Jeżeli awarii nie można usunąć w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego czasu określonego  
w  ust. 3 , Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przyczynach opóźnienia,  
a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki 
awarii (np. zatrzymać wyciek, wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren 
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przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii 
Wykonawca zobowiązany jest przywrócić  miejsce awarii do stanu poprzedniego (przed awarią). 

7. Każda awaria powinna być odnotowana przez Wykonawcę w książce konserwacji danego 
urządzenia lub instalacji z podaniem przyczyny wystąpienia awarii. 

8. Każda obecność pracownika Wykonawcy w obiekcie Zamawiającego w celu usunięcia awarii  
(przybycie oraz zakończenie robót) wymaga zgłoszenia do upoważnionego pracownika 
Zamawiającego i do Centralnej Dyspozytorni (tel.: 22 546 25 55) w przypadku obiektu przy ul. 
W.K. Roentgena 5, do upoważnionego pracownika Zamawiającego w przypadku obiektu przy ul. 
Wawelskiej 15 i 15A. W celu zgłoszenia obecności pracownik Wykonawcy powinien podać swoje 
imię, nazwisko, nazwę firmy i cel swojej wizyty. 

9. W przypadku powtarzających się awarii urządzeń lub instalacji Wykonawca pisemnie powiadamia 
Zamawiającego o sposobie rozwiązania problemu w celu uzyskania jego akceptacji na 
proponowane rozwiązania lub podjęcia innej decyzji. 

 
 

§ 4 
Obsługa, Konserwacje, Przeglądy, Naprawy 

1. Wykonawca będzie wykonywał obsługę, konserwacje, przeglądy i bieżące naprawy urządzeń i 
instalacji w dni robocze ( dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy) w godzinach od 700 do 1500 w miejscu zainstalowania urządzeń lub instalacji w terminach 
określonych  w Załącznikach  Nr ....  do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca dokonuje na bieżąco wpisów wykonanych konserwacji, przeglądów lub bieżących 
napraw w książce konserwacji urządzenia lub instalacji. Wpis każdej  konserwacji, przeglądu lub 
bieżącej naprawy wymaga potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego . Brak 
wpisu w książce konserwacji równoznaczny jest z nie wykonaniem danej czynności.  

 
§5  

Zakup części i materiałów 
 

1. Części i materiały podlegające okresowej wymianie, o których  mowa w Załączniku  Nr ...  do 
niniejszej umowy, dostarcza Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (bez 
dodatkowego wynagrodzenia) 

2. Części i materiały, nie wymienione w Załączniku Nr … do niniejszej umowy, niezbędne do 

wykonania bieżących napraw dostarcza Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego 

wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu. Pisemny 

wykaz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu z wyprzedzeniem 1 (jednego) 

miesiąca przed wymaganą naprawą. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia 

publicznego dotyczącego zakupu. 

3. Części i materiały, które są niezbędne do usunięcia awarii i nie są wymienione w Załączniku Nr … 

do niniejszej umowy, dostarcza Wykonawca i obciąża Zamawiającego kosztem ich kupna, pod 

warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zakup części lub materiałów. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca dokonuje montażu części zamiennych. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atesty, dokumenty gwarancyjne oraz 

dokumenty dopuszczające do obrotu dotyczące użytych przez Wykonawcę materiałów i części. 
6. Koszt utylizacji zużytych materiałów lub części lub zniszczonych elementów instalacji lub 

urządzeń ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest dostarczyć  Zamawiajcemu potwierdzenie 
przekazania ich do utylizacji . 

§ 6 
Odbiór prac 

1. Wykonawca sporządza „Miesięczny Protokół Odbioru” z wykonanych w ciągu miesiąca czynności 
(konserwacji, przeglądów, napraw), którego wzór stanowi Załącznik Nr ...  
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do umowy,  Załącznik Nr .... , w którym wyszczególnione będą wykonane czynności w ramach 
niniejszej umowy. Podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego protokół bez 
uwag stanowi  podstawę do wystawienia faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokołu 
Odbioru”. 

3. Wykonawca protokolarnie przekaże Zamawiającemu urządzenia i instalacje będące przedmiotem 
umowy w pełnej sprawności technicznej i w stanie nie gorszym niż w dniu ich przyjęcia nie później 
niż w dniu  wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy. Brak protokolarnego przekazania 
przedmiotu umowy stanowi podstawę na obciążenia Wykonawcy karą umowną. 
 

§ 7 
Pracownicy Wykonawcy 

1. Wykonawca nie może przekazywać wykonania usług stanowiących przedmiot umowy lub ich 
części innym podmiotom, bez zgody Zamawiającego.  

2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób, 
którymi będzie się posługiwał przy realizacji niniejszej umowy wraz z informacją o ich 
uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.   

3. Zmiana osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania usług wymaga złożenia przez 
Wykonawcę stosownego oświadczenia oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe 
osoby kierowane do wykonywania usługi muszą posiadać   uprawnienia i kwalifikacje na poziomie  
wymaganym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez cały okres obowiązywania umowy, osobę (osoby), która 
(które) będzie (będą) wykonywała (wykonywały) przeglądy,  konserwacje  oraz naprawy. 

5. Wykonawca deklaruje, że przez cały czas  realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wskazane w 
ust.4 w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, na dowód czego w terminie 
14 dni od zawarcia umowy dostarczy kopie odpowiednich dokumentów lub zaświadczeń 
potwierdzających zatrudnienie.   

6. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, wykonawca  będzie zobowiązany do 
comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

7. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 
zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy, odpowiada za przestrzeganie przez 
pracowników przepisów BHP i ppoż. oraz gwarantuje, że pracownicy wykonujący przedmiot 
umowy, zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym 
pracy na wysokości oraz zostaną wyposażeni w sprzęt niezbędny do zapewnienia im 
bezpieczeństwa przy tego rodzaju pracach.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za 
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z realizacją niniejszej umowy. 

9. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy Wykonawcy oraz 
imieniem i nazwiskiem konserwatora. 

10. Osoby przy pomocy których Wykonawca wykonywać będzie usługi zobowiązane są posiadać 
aktualne badania lekarskie wymagane na danym stanowisku pracy. Określenie rodzaju badań i 
ich wykonanie spoczywa na wykonawcy. 

 
§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren realizacji umowy na podstawie protokołu 
wprowadzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do sieci i urządzeń, które 
podlegają konserwacji, przeglądom i naprawom w sposób umożliwiający prawidłowe 
prowadzenie prac będących przedmiotem umowy. 

3. Upoważniony pracownik Zamawiającego zgłasza wykryte awarie  dotyczące  oraz potwierdza 
godzinę przybycia pracowników Wykonawcy w celu jej usunięcia upoważniony pracownik. 

 
§ 9 

Termin realizacji 
Umowa niniejsza zawarta została na okres 12  miesięcy od dnia jej zawarcia.  

 
§ 10 

Wynagrodzenie 
 

1. Za prawidłowe wykonanie usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy  
w zakresie Pakietu nr ....: Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne brutto  
w wysokości...................,00 złotych (słownie: ................. 00/100 ),  

2. Łączne wynagrodzenie brutto w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 
..................,00 PLN (słownie: ............ złotych 00/100 ). 

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty wykonania usług, a w szczególności: 
-    koszt części wymienionych w Załącznik Nr …., koszt montażu tych  części i części zakupionych przez 

Zamawiającego oraz koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych,  
-     koszt narzędzi, w tym narzędzi pomiarowych,  
-     koszt założenia paszportu technicznego, 
-     koszt wydania orzeczenia technicznego 
-     koszt sporządzenia raportu serwisowego,  
-     koszt dojazdu serwisu. 
4.  Wynagrodzenie miesięczne określone w ust. 1 powyżej płatne jest po podpisaniu Miesięcznego 

Protokołu Odbioru o którym mowa w  § 6 ust. 1 umowy, podpisanego bez uwag przez 
przedstawiciela Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 60 
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Kancelarii Zamawiającego  
w Warszawie przy ul. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy  

          ul. Wawelskiej 15B lub Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: 
www.efaktura.gov.pl) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła 
fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: 
NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - 
Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF 
Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: efaktury@pib-nio.pl.  

         W przypadku przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie 
protokołów, o których mowa w § 6 ust.1, Wykonawca składa w sposób określony powyżej, przy 
czym na kopiach powyższych protokołów należy nanieść odpowiednie adnotacje (numer 
faktury), które umożliwią Zamawiającemu dołączenie ich do odpowiednich faktur. 

5. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek ustawowych 

za każdy dzień opóźnienia w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych. 

7.  Strony umowy dopuszczają możliwość zmniejszenia zakresu usługi z jednoczesnym 
proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadkach 
realizacji przez Zamawiającego inwestycji budowlanych powodujących czasowe wyłączenie z 
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eksploatacji infrastruktury technicznej objętej umową - w wymiarze nieprzekraczającym 50% 
wartości umowy. 

 
 

§ 11 
Nadzór nad realizacją umowy 

 
1. Pracownikiem upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego, wyznaczonym do nadzoru 

nad realizacją przedmiotu umowy oraz dokonywania odbioru prac i podpisywania miesięcznego 
protokołu odbioru (§6 ust.1) jest:  

 Bogusław Godlewski- ul. Roentgena 5: tel./fax: …………………………; 
           adres e-mail:…………………………@nio-pib.pl 

 Ryszard Olborski  - ul. Wawelska 15 i 15B: tel./fax: ……………………. 
               adres e-mail:…………………………..@nio-pib.pl 

       
2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do nadzoru nad realizacją przedmiotu 

umowy oraz uczestniczenia w odbiorach prac i podpisywania miesięcznych protokołów jest: 
………………………………………. 

3. Zgłoszenia o niesprawności instalacji i urządzeń oraz zgłoszenia awarii należy kierować pod nr 
telefonów Wykonawcy:……………………………………………… 
lub mailowo: e-mail Wykonawcy: ………………………………………………. 

 
 

§ 12 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/30 części miesięcznego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień nie działania instalacji lub  któregokolwiek z urządzeń , 
infrastruktury, określonej w Pakiecie nr ….   powyżej 24 godzin. 

2. W przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii określonego w § 3 ust. 3, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia miesięcznego 
brutto określonego w § 10 ust. 1 za każde 10 minut przekroczenia czasu, o  którym  mowa w§ 
3 ust. 3,  z przyczyn zależnych od Wykonawcy . 

3. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego wykonywania usług , nie osiągania przez 
obsługiwane urządzenia instalacje wymaganych parametrów lub wystąpienia awarii 
wynikającej z nieprawidłowo prowadzonej konserwacji lub przeglądów w okresie 
obowiązywania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, tytułem kary umownej, 0,2% 
wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień 
niewłaściwego działania lub nie działania każdego z urządzeń.  

4. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności 
usunięcia awarii, o których mowa w niniejszej umowie Wykonawca wyraża zgodę na 
wykonanie zastępcze i pokryje wszystkie koszty (transport, koszty administracyjne, koszty 
zakwaterowania i wyżywienia, wynagrodzenie, zakup materiałów, różnica w cenie itp.) 
związane z wykonaniem zastępczym usługi przez podmiot wybrany przez Zamawiającego. 
Jeżeli cena wykonania zastępczego usługi przewyższy cenę Wykonawcy określoną w 
niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  różnicę w cenie usługi. Różnicę w 
cenie usługi, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy. 

5. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 5 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. za każdy stwierdzony przypadek. 



7 

 

6. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   w wysokości  10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2. 

7. W przypadku nie odebrania przez UDT urządzeń i instalacji podlegających dozorowi 
technicznemu Wykonawca ponosi koszt dalszych badań, aż do momentu uzyskania protokołu 
odbioru urządzenia i instalacji przez UDT. 

8. W przypadku nienależytego wykonywania usług Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania płatności faktury, bez ponoszenia konsekwencji wynikających z opóźnienia 
zapłaty, do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości wykonania usługi. W 
przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pierwszym zdaniu, Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie  niezwłocznie po usunięciu nieprawidłowości i stwierdzeniu prawidłowego 
działania urządzeń. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 
brutto łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 2. Kara umowna w takiej samej 
wysokości będzie należna w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 

11. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu nienależytego wykonania lub 
niewykonania usług przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
Zamawiającemu odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody.  

12. Łączna wysokość kar umownych, nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 30 % 
wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 10 ust. 2. 

13. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem lub 
niewykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 13 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela w ramach wynagrodzenia za wykonane usługi, 12 miesięcznej gwarancji 
jakości na wykonane usługi i materiały użyte do wykonania umowy. Okres gwarancji jest liczony 
od dnia dokonania odbioru usługi. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji  po upływie terminu określonego 
w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. Strony wyłączają 
stosowanie art. 563 § 2 kodeksu cywilnego. 

3. W razie wątpliwości poczytuje się, ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji. 
4. Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia usunięcia wad i usterek powstałych w skutek nienależytego wykonania umowy. 
5. Gwarancja biegnie na nowo od chwili zakończenia każdej czynności wykonanej w ramach 

gwarancji. 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trakcie jej trwania:  

a)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 - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach 
b) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę w 

szczególności w przypadku dwukrotnego przekroczenia czasu reakcji na awarię albo w 
przypadku niedokonania lub nieudokumentowania dokonania konserwacji/przeglądu, 
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c) rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów bhp i ppoż. oraz braku dbałości ze 
strony Wykonawcy o powierzone mienie i stan techniczny urządzeń, 

d) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku określonego w § 7 ust. 5. 
e) w przypadku skierowania do realizacji usługi osób nieposiadających wymaganych przez 

Zamawiającego kwalifikacji zawodowych. 
2. W przypadku stwierdzenia jednej z okoliczności określonych w ust. 1 lit. b-d,, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do przywrócenia stanu zgodnego z umową/deklaracją zawartą w ofercie w terminie 
14 dni od otrzymania wezwania. 

3.  Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony będzie do 
odstąpienia od umowy przez złożenie Wykonawcy odpowiedniego oświadczenia na piśmie w 
terminie 30 dni. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,  Wykonawcy przysługuje prawo do 
wynagrodzenia za usługi wykonane do czasu odstąpienia. 

 
§ 15  Cesja i poufność 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
osoby  trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, 
wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do 
zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie 
udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  stron, jak 
również: 
a) informacji dotyczących podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji 
niniejszej umowy, 
b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  
umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są 
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w 
zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów 
prawa -  członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów 
nadzoru,  
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z 
innej ustawy 
6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą 
stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich 
przeciwko interesom drugiej strony. 
7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy  
i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w 
celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki 
umowne  
z  postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 
stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 
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9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania 
niniejszej  Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
10.  W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu 
wskutek ujawnienia informacji poufnej. 
 

§ 16 Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 
Klauzula wersja I 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio  
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 

dodatkowa klauzula stosowana w przypadku, 
gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, w tym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5,  
02-781 Warszawa. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. 
Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 

3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy, na 

żądanie osoby, której dane dotyczą;; 
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: 

 ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  

 ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

 ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

 ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: 

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby 
wewnętrzne Administratora. 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych  
oraz o dostępie do informacji publicznej. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: 
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty kontrolne i nadzorcze; 
procesorzy  
w związku ze zleconymi przez Zamawiającego działaniami; osoby lub podmioty wykonywujące 
na rzecz NIO-PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną. 

mailto:iod@pib-nio.pl
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5. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane Wykonawcy 
mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, że zapewnią one odpowiedni 
stopień ich ochrony. 

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku w którym 
wygasła umowa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o czas 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń  
lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w 
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości i 
prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio jego osoby 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. 

9. Wykonawca posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Wykonawcy nie przysługuje: 

- 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 dla tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
§ 17  Siła wyższa 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 
zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań 
umownych będzie  opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas 
trwania jej skutków. 
2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne i   niezależne od Stron umowy.  
3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w 
formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności „siły wyższej”. 
4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się z 
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać 
umowę  w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i 
końcowe rozliczenie   będzie być uzgodnione przez Strony umowy. 
5. Z uwagi na to, że umowa została zawarta w okresie epidemii COVID 19, za siłę wyższą nie uważa się 
skutków epidemii lub podobne wyłączenie. 

 
§ 18  Postanowienia końcowe 

1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo  
wolnych od pracy. 
2.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
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3.   Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa,  
 
w szczególności ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego,  
5.  Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 9 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 935) Zamawiający oświadcza, że  posiada status 
dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 4 pkt. 6 powyższej ustawy. 
6.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.. 
7. Integralną częścią umowy są załączniki: 

 
 
 

1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2) Załącznik nr 2  - formularz cenowy 
3) Załącznik nr 3, – wzór książki konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń ............ 
4) Załącznik nr 4 – wzór miesięcznego protokołu odbioru. 
5) Załącznik nr 5 – wzór protokołu usunięcia awarii 
6) Załącznik nr 6 – Regulamin  ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy 

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie z pracodawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie 
NIO-PIB; 

7) Załącznik nr 7 - Imienna lista osób wraz z informacją o ich uprawnieniach 
8) Załącznik nr 8 – dodatkowa klauzula RODO dot. osób wykonujących usługi. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 


