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Załącznik nr 4 do SWZ, TP-226/22/JS 

UMOWA   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, 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym 
dalej „Zamawiającym” lub „NIO-PIB”, którego reprezentuje: 

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

a 
 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 
 

Wykonawca wybrany został w trybie podstawowym na dostawę krzeseł konferencyjnych, 
gabinetowych oraz biurowych, oznaczenie sprawy TP-226/22/JS na podstawie art. 275  
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.  
poz. 1710 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.   

 

§ 1 
 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
krzeseł konferencyjnych, gabinetowych oraz biurowych, szczegółowo opisanych  
w załączniku nr 2 do umowy, zwanych dalej "towarem".  

2. Przedmiot umowy jest tożsamy z określonym w ofercie Wykonawcy, która stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że towar będący przedmiotem umowy, stanowi jego własność, 
jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążony 
prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 

miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa §2 ust. 4. 
 

§ 2  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe lub zbiorcze. 
2. Wykonawca dostarczy i dokona montażu towaru u Zamawiającego na własny koszt  

i ryzyko w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 
3. Każdorazowa dostawa potwierdzana będzie protokołem odbioru przedmiotu umowy, 

podpisanym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 
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4. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru (załącznik nr 3 
do umowy) przez Zamawiającego bez uwag. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego istnienia wad lub usterek towaru, Zamawiający wskaże Wykonawcy wady 
i usterki, które zostaną usunięte w terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe 
towaru netto oraz wartość brutto towaru. 

6. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień 
częściowych. 

 

§ 3  
Zmiany ilości zamawianego towaru 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy mniejszych potrzeb w zakresie ilości towaru niż określone w Załączniku nr 2  
do niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie  
o 20% ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości określonych w Załączniku nr 2  
do niniejszej umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towaru, określonego w Załączniku  
nr 2 do niniejszej umowy do wysokości wynagrodzenia brutto umowy, przy zachowaniu 
następujących warunków: 
1)  zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
2)  zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 4  
Cena towaru 

1. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen 
jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do umowy i liczby/ilości dostarczonego 
towaru. Łączna wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć 
kwoty …………………..……… zł brutto (słownie złotych: ……………………………), w tym wartość 
netto …………………………. zł (słownie złotych: …………………………..). 

2. Koszty dostawy (w tym załadunku i rozładunku), montażu, opakowania i ubezpieczenia 
wliczone są w cenę towaru. 

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi, po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag 
Zamawiającego, przelewem, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w fakturze VAT. 

4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie  
ul. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Wawelskiej 15B. 

5. 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 

http://www.efaktura.gov.pl/
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złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą 
elektroniczną na adres: efaktury@pib-nio.pl 

6. W przypadku  przekazania  Zamawiającemu  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej, 
kopie protokołu, o którym mowa w § 2  ust. 4,  Wykonawca  składa w sposób określony w 
ust. 4, przy  czym na  kopii protokołu  należy  nanieść  odpowiednie  adnotacje (numer 
faktury), które umożliwią Zamawiającemu dołączenie do odpowiednich faktur. 

7. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 5  
Terminy dostaw 

1. Dostawa towaru następować będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. W przypadku nie zamówienia towaru o łącznej wartości określonej w § 4 ust. 1  
w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Strony dopuszczają możliwość 
przedłużenia obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem 
postanowienia § 3 ust 1. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga zawarcia 
aneksu do niniejszej umowy. 

2. Terminy dostaw tj. 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, rodzaj i ilość 
towaru oraz inne szczegółowe warunki dostawy Zamawiający określi w zamówieniach 
przekazywanych Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres: …………………………….  
Do składania zamówień Zamawiający upoważnia pracownika Sekcji Zaopatrzenia  
lub upoważnionego pracownika.  

3. W przypadku gdy w okresie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie zamówi towaru  
w łącznej wartości określonej w § 4 ust. 1, umowa wygasa w odniesieniu do tej części 
towaru, która nie została zamówiona przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje 
w takim przypadku jakiekolwiek roszczenie wynikające z niezamówienia części towaru. 

4. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, 
Zamawiający może dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego 
przewyższy cenę Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru 
zapłaci Wykonawca. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych 
płatności dla Wykonawcy. 
 

§ 6  
Reklamacje 

1. W okresie gwarancji, o której mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią podczas użytkowania przedmiotu 

umowy lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 14 dni od dnia 

powiadomienia o usterkach lub wadach. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za 

pośrednictwem tel./faksu na nr ………………. lub e-mail …………………………….. 

2. W przypadku przekroczenia czasu naprawy lub wymiany towaru Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji  
w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na 
nowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z SWZ, 
- dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami lub wadami funkcjonalnymi.  

 

 

mailto:efaktury@pib-nio.pl
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§ 7  
Kary umowne 

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub  
w zamówieniu, o którym mowa w § 5 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku nie dokonania naprawy lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad 
w terminie określonym w § 6 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,5 % wartości brutto zareklamowanego lub brakującego towaru za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty tytułem 
kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony 
towar, na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy. 

5. Łączna wysokość kar umownych, nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 30 % 
wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której 
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 8  
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie: 
1) na podstawie art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy 

odpowiednie oświadczenie na piśmie; 
2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności niedostarczenia 
towaru w terminie;  

3) w przypadku niezałatwienia reklamacji towaru w terminie określonym w § 6 ust. 1; 
1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być 

dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż w terminie  
30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności 
uprawniającej do odstąpienia od umowy. 
 

§ 9  
Zmiany treści umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:  
1) numeru katalogowego towaru przy zachowaniu jego parametrów, 
2) nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, 
3) w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub 

wstrzymania produkcji, wycofania towaru z obrotu lub wstrzymania dystrybucji,  
z zastrzeżeniem, że odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla 
Zamawiającego. 

3.  Zmiana ceny towaru może nastąpić po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy  
w przypadku:  
1) zmiany stawek podatku VAT, 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku 
VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do Pracowniczych Planów Kapitałowych jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się  
na przepisy, z których wynikają  zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto wymaga 
podpisania aneksu do niniejszej umowy, który wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości 
opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku  
do ceny określonej w umowie. 

6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 5 dokonywana jest na podstawie 
aneksu do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia 
wniosku. 

7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn 
określonych w ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub  
w spornej części. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru  
do wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie 
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

9. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 8 pod rygorem nieważności powinno być 
dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż w terminie  
30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności 
uprawniającej do odstąpienia od umowy. 

 

§ 10  
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. 
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3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie 
udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim informacji poufnych, które stanowią: 
a) informacje zastrzeżone jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia  

16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
b) inne informacje prawnie chronione, 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. Poufnością 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 - kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów 
nadzoru, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią 
zobowiązań wynikających z przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez 
drugą stronę w celu realizacji umowy.  

7. 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. 

8. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania 
niniejszej Umowy oraz w okresie 3 (trzech) lat  po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

9. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

 

§ 11   
Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

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: 

mailto:iod@pib-nio.pl
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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. 

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. 
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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. 
 

§ 12  
 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. 

 

§ 13  
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. 
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 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, 
Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach medycznych.  

5. Na podstawie artykułu 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, jeden  dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego. 

7. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
Załączniki: 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy;  
2. Załącznik Nr 2 – formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia); 
3. Załącznik Nr 3 – protokół odbioru; 
4. Załącznik Nr 4 – klauzula RODO. 

    Wykonawca                                                                                             Zamawiający 
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 Załącznik nr 3 do umowy nr …………./2022 

 
 

PROTOKÓŁ  ODBIORU 
(dostawa i montaż) 

 
 
Zamawiający: 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut 
Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, niniejszym potwierdza przyjęcie  
w dniu: ……………………………………….. od 
 
Wykonawca:  

(nazwa) ……………………………………  

(adres) ……………………………………. 
 
Następujących pozycji przedmiotu zamówienia z umowy nr ………………………..….……. z dnia 

………………..………..: 

 

Lp. Nazwa  Nazwa handlowa/numer 
katalogowy (jeśli dotyczy) 

Dot. faktury  

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
1. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.  

2. Oświadczamy, iż montaż przedmiotu zamówienia został/ nie został* zrealizowany  

z należytą starannością. 

3. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt 1-2 niniejszego protokołu 

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

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

 
*niepotrzebne skreślić 

 
WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …………./2022 

KLAUZULA RODO 
Klauzula dla wykonawców w przypadku wpisywania w umowie danych osób skierowanych  

do realizacji zamówienia 

Zgodnie z art. 14 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”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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 22 546-28-89, e-mail iod@pib-nio.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawartej Umowy pomiędzy NIO-PIB  
a Pani/Pana pracodawcą. 

4. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana: imię, nazwisko, stanowisko/ pełnioną funkcję, numer 
telefonu, adres e-mail – w zależności od danych zawartych w Umowie. 

5. Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od Pani/Pana pracodawcy. 
6. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji zawartej Umowy oraz ustalenia, obrony  
i dochodzenia roszczeń. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania zakupowego na podstawie przepisów prawa, w tym 
ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) oraz o dostępie do informacji publicznej, 
podmioty kontrolne i nadzorcze, procesorzy w związku ze zleconymi przez nas działaniami, 
osoby  
lub podmioty wykonywujące na rzecz NIO-PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz 
świadczące pomoc prawną . 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku w którym 
zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane 
jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. 

10. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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


