
 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Załącznik Nr 7  do  SWZ 

TP-23/23/ZS 
 

UMOWA nr ............./2023 
zawarta w dniu ...........................2023 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowym Instytutem Badawczym 
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. W.K. Roentgena, 02- 781 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 należycie umocowany na podstawie Pełnomocnictwa z 17 
października 2022 r.: 
 
Witold Tomaszewski - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 
 
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 z osobna „Stroną”  
 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym na Świadczenie 
usługi serwisowej w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach 
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w 
Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 i 15B, oznaczenie sprawy TP–23/23/ZS na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710) Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” – została zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:   
 
          

§ 1  
Przedmiot umowy 

 
1. Wykonawca zleca, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonania usług serwisowych, obejmujących 

przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej -Curie Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 
5  oraz ul. Wawelskiej 15 i 15B  - w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach:  

a) Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy (Załącznik nr 2 do SWZ): Wykaz urządzeń dźwigowych 
przeznaczonych do konserwacji/Formularz cenowy 

b) Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy (Załącznik nr 3.1 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigów 
zgodnie z DTR. 

c) Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy (Załącznik nr 3.2 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigów z 
napędem elektrycznym ciernym. 

d) Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy (Załącznik nr 3.3 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigu z 
napędem hydraulicznym pośrednim. 
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e) Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy (Załącznik nr 3.4 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigu 
towarowego. 

2. Czynności wynikające z umowy Wykonawca wykonywać będzie w godzinach 7.00 – 16.00. 
3.  Wykonawca zobowiązuje się do stałej obecności konserwatora ( 1 osoba) na terenie Narodowego 

Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. 
W.K Roentgena 5 w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:00 do 16:00.  

4. W dni robocze w godzinach od 1600 do 7:00 oraz  w dni ustawowo wolne od pracy Wykonawca zapewni 
całodobową obsługę pogotowia dźwigowego. Pogotowie dźwigowe podejmuje interwencje związane z 
uwolnieniem pasażerów uwięzionych w kabinie pasażerów oraz usuwaniem awarii na bieżąco. W 
przypadku uwięzienia w kabinie pasażerów, uwolnienie musi nastąpić nie później niż w ciągu 60 minut 
od chwili wezwania pogotowia dźwigowego. Każdy przyjazd pogotowia dźwigowego powinien być 
odnotowany w dzienniku konserwacji naprawianego dźwigu z podaniem przyczyny usterki. 

5. Zgłoszenia o niesprawności dźwigów należy kierować do Wykonawcy pod nr telefonów: …………………….. 
e-mail:..................... 

6. Wpisy w dziennikach konserwacji powinny być prowadzone na bieżąco. Dotyczy to wszystkich czynności 
przeprowadzanych na dźwigu. Brak wpisu w dzienniku konserwacji równoznaczny jest z niewykonaniem 
danej czynności. Każdą wykonaną czynność wpisaną w dziennik konserwacji potwierdza pracownik 
Działu Technicznego upoważniony przez Kierownika Działu Technicznego  Zamawiającego, wskazanego 
w § 6 ust. 1. 

7.  Części i materiały eksploatacyjne podlegające okresowym wymianom zgodnie  
z warunkami eksploatacyjnymi i dokumentacją techniczno – ruchową są wymieniane przez 
Wykonawcę w ramach wartości umowy. 

8. W przypadku awarii wymagającej wymianę uszkodzonych części o wartości jednostkowej  
do 500,00 PLN Wykonawca dostarczy w ramach wartości niniejszej umowy potrzebne części zamienne. 

9. Naprawy wykraczające poza zakres konserwacji i napraw awaryjnych określonych  
w załącznikach nr 2-5 do Umowy oraz w przypadku konieczności wymiany części, których koszt 
przekracza 500,00 zł, wymagają zgody Zamawiającego. W takim przypadku koszt  naprawy będzie 
obliczony na podstawie protokołu awarii lub kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu wartości roboczogodziny podanej w  
ofercie Wykonawcy – Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.  

10. Wykonane czynności  serwisowe zostaną potwierdzone przez Zamawiającego przedłożonym przez 
Wykonawcę "Miesięcznym protokółem wykonanych usług" 

11. Wykonawca odpowiada za przygotowanie urządzeń dźwigowych do badania przez Urząd Dozoru 
Technicznego (UDT). 

12. W przypadku odmowy odbioru urządzenia dźwigowego przez UDT, Wykonawca  ponosi wszelkie koszty 
ponownego przygotowania urządzenia dźwigowego , aż do momentu uzyskania protokołu odbioru 
urządzenia przez UDT. 

13. Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy bez użycia części zamiennych oraz 
12 miesięcznej gwarancji w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji usługi objętej umową osób wskazanych w Wykazie 
osób stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 

15. Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy od daty zawarcia umowy 
 

 
§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 
 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) dysponuje stosowną wiedzą, potencjałem (w tym sprzętem i personelem) i wystarczającymi 
środkami do należytego zrealizowania całej Umowy; 

b) znany jest mu stan urządzeń dźwigowych stanowiących przedmiot zamówienia 
c) zapoznał się szczegółowo z terenem, na którym będzie realizował Umowę oraz z wszelkimi 

warunkami mającymi wpływ na wykonywanie Umowy i nie zgłasza co do nich zastrzeżeń; 
d) zrealizuje wszystkie obowiązki wynikające z Umowy z dołożeniem najwyższej staranności; 
e) uzyskał od Zamawiającego niezbędne dokumenty, informacje i wyjaśnienia konieczne do 
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sporządzenia rzetelnej, kompleksowej i kompletnej wyceny dla przedmiotowego zamówienia;  
f) wynagrodzenie za zrealizowanie Umowy skalkulował przy uwzględnieniu własnych obliczeń, 

działań i szacunków oraz, że w ramach kalkulacji dokonał wyceny wszelkich robót  prac, dostaw i 
usług i innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania całości Umowy. 

g) uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności 
realizacji przedmiotu Umowy.  

h) zapewnił niezbędne materiały i urządzenia do wykonania Umowy. 

 
 
 

§ 3 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi w pełnym zakresie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
wszelkie szkody, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych 
przez Wykonawcę lub inne podmioty albo osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie, 
niezależnie od charakteru stosunków prawnych łączących takie podmioty i osoby z Wykonawcą.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia własnym staraniem i na swój koszt 
wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby trzecie działające na rzecz lub w imieniu 
Wykonawcy. Naprawienie takich szkód ma następować z własnej inicjatywy Wykonawcy i nie wymaga 
wzywania Wykonawcy przez Zamawiającego do naprawienia takich szkód. W przypadku, gdy 
wyrządzone szkody nie zostaną naprawione z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 
ich naprawienia w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od zgłoszenia takiego żądania przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku, gdy usunięcie szkody będzie obiektywnie wymagało dłuższego czasu lub zajdzie 
konieczność zakupienia specjalistycznego materiału lub części, których brak uniemożliwia usunięcie 
szkody w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie działania mające na 
celu zabezpieczenie przed powstaniem nowych szkód lub zwiększeniem szkody oraz zapewniające 
możliwość prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego oraz usunąć szkodę w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym. 

4. Wykonawca w pełni odpowiada za prawidłową organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy 
realizacji Umowy, w tym także za wykonywanie wszelkich prac i robót w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracowników oraz osób trzecich. 

5. Zapisy niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa oraz z pozostałych postanowień Umowy. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie dźwigów w przypadku: 
- przerw w dostawie energii elektrycznej, 
- uszkodzeń spowodowanych przez pracowników lub pacjentów Zamawiającego. 
 

§ 4 
Obowiązki  Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń  

i własnych zasobów ludzkich. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP w czasie 

realizacji umowy. Zamawiający ma prawo przerwać pracę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów BHP. Ponownie wznowienie pracy może nastąpić po usunięciu stwierdzonych 
naruszeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia swoich pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej 
wymagany przy realizacji przedmiotu zamówienia. Pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w 
jednolite ubrania z logo firmy lub w jednolite ubrania z identyfikatorem. 

4. Zabrania się pracownikom Wykonawcy przebywać na terenie Zamawiającego w miejscach innych niż 
wyznaczone jako teren realizacji Umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atesty, dokumenty gwarancyjne oraz 
dokumenty dopuszczające do obrotu  użytych przez Wykonawcę materiałów i części, niezbędnych do 
wykonywania czynności określonych w Umowie. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy terenu oraz urządzeń w celu realizacji umowy; 
b) wskazania Wykonawcy obszaru, na którym Wykonawca może urządzić zaplecze prac;  
c) wskazanie Wykonawcy miejsca poboru niezbędnych dla realizacji Umowy mediów; 
d) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy; 
e) zapłaty wynagrodzenia na zasadach i warunkach określonych Umową. 

2. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w trakcie wykonywania Umowy, w 
szczególności niezwłocznie udzielać Wykonawcy i jego personelowi wszelkich posiadanych i koniecznych 
do realizacji Umowy informacji i wyjaśnień. 

 
§ 6 

Osoby wyznaczone przez Strony do kontaktów związanych z realizacją Umowy 

1. Zamawiający wyznacza i upoważnia do zgłaszania niesprawności dźwigów, potwierdzania wykonanych 
napraw, rozliczania czynności Wykonawcy oraz nadzoru nad realizacją Umowy: 
Kierownika Działu Technicznego..................................................................telefon:................e-
mail:......................... 

2. Wykonawca wyznacza i upoważnia  do wykonywania czynności związanych  
z konserwacją, przeglądami i naprawami dźwigów wynikającymi  z realizacji Umowy 
..................................................................telefon:................e-mail:......................... 
 

§ 7 
Wynagrodzenie 

 
1. Wartość netto umowy nie może przekroczyć …………….. PLN (słownie: ………………………………………... ) 

wartość brutto:......................................zł ( słownie:.........................................) w tym podatek 
VAT:....................................zł 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 , Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie 
miesięczne brutto …………… PLN (słownie: …………………………………………………………………… ). 
Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku nie wykonania w danym okresie wszystkich usług 
objętych przedmiotem umowy. Rozliczenie faktyczne wykonanych prac nastąpi w oparciu o stawki 
określone w Załączniku nr 1 do Umowy.. 

3. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia z tytułu czynności serwisowych związanych z awaryjnymi 
naprawami urządzeń dźwigowych wykraczającymi poza zakres czynności opisanych w załącznikach nr 2-
5 do niniejszej Umowy oraz wymagającymi wymiany części o wartości przekraczającej 500,00 zł  jest:  
stawka za 1 roboczogodzinę: 
netto: …………. PLN ( słownie: …………………………………….), brutto: …………. PLN ( słownie: 
…………………………………….), oraz przedstawiony przez Wykonawcę i  zaakceptowany przez 
Zamawiającego kosztorys części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.  

4. Stawka 1 roboczogodziny obejmuje w szczególności: 
- zapłatę za pracę, koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi, inne koszty (zakwaterowania, 
wyżywienia serwisanta, koszty niezbędnego sprzętu, koszty delegacji, inne podobne koszty związane ze 
świadczeniem usługi) 

5. Na wykonane naprawy Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji. 
 

§ 8 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonane prace oraz wszystkie inne koszty wykonania usługi, w szczególności 
wynagrodzenie miesięczne będzie płatne na podstawie faktury Wykonawcy w terminie do 60 dni 
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kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem rachunkowym i 
formalnym faktury wskazującej numer umowy, na podstawie której wystawiono fakturę oraz 
"Miesięcznego protokołu odbioru wykonanych czynności", o którym mowa w § 1 ust. 10 Umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonane naprawy awaryjne o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 będzie płatne na 
podstawie faktury Wykonawcy w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowej pod względem rachunkowym i formalnym faktury wraz z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego kosztorysem naprawy o którym mowa w § 7 ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Zamawiającemu fakturę w jednej  
z wybranych niżej form: 
1) fakturę w formie papierowej – fakturę należy dostarczyć do Kancelarii Zamawiającego  

(ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa) lub do Działu Księgowości Zamawiającego  
(ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa) albo 

2) fakturę elektroniczną – fakturę należy wystawić i przesłać w formacie PDF na adres poczty 
elektronicznej:  efaktury@pib-nio.pl   albo 

3) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną - fakturę należy przesłać Zamawiającemu  
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. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.  
4. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego skutecznego 

polecenia przelewu. 

§ 9 
Zmiany postanowień umownych 

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, gdy średnia wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłoszonych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanych dalej „wskaźnikiem 
GUS”) za dwa ostatnie kwartały kalendarzowe poprzedzające wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie 
o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika GUS: 
a) ogłoszonego za kwartał kalendarzowy, w którym zawarto Umowę, a jeżeli zawarcie Umowy 

nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania  ofert, w stosunku do wskaźnika GUS  
ogłoszonego za  kwartał kalendarzowy składania ofert – w przypadku pierwszej waloryzacji, 

b) zastosowanego do ostatniej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku kolejnych 
waloryzacji. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Pierwsza waloryzacja 
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja  
nie dotyczy przedmiotu zamówienia wykonanego przed datą złożenia wniosku. 

3. Waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za przedmiot zamówienia 
wykonany po dniu złożenia wniosku oraz udokumentowaniu wniosku zgodnie z ust.5, o wartość 
wynikową uwzględniającą różnicę między wskaźnikiem GUS ogłoszonym za kwartał kalendarzowy, w 
którym zawarto Umowę lub odpowiednio za kwartał kalendarzowy składania ofert lub za kwartał 
kalendarzowy, w którym dokonano ostatniej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy a średnią 
wskaźników GUS za dwa ostatnie kwartały kalendarzowe poprzedzające wniosek o waloryzację, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wartość waloryzacji, obliczona na zasadach określonych w ust. 3, zostanie pomniejszona o wartość 
ostatniego wzrostu kosztów pracowniczych  na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp.   

5. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie w formie pisemnej wniosek o dokonanie 
waloryzacji wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość 
wskaźnika GUS oraz przedmiot i wartość przedmiotu zamówienia podlegającego waloryzacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wniosku o waloryzację, w szczególności 
przedstawienia szczegółowej kalkulacji wzrostu kosztów składników wykonania przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem wyliczonego średniego wskaźnika GUS, o którym mowa w ust. 1,  
oraz pisemnego uzasadnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
przedmiotu Umowy. Obowiązek wykazania wpływu ww. zmian cen materiałów lub kosztów na koszt 

mailto:efaktury@pib-nio.pl
http://www.efaktura.gov.pl/
http://www.efaktura.gov.pl/
http://www.efaktura.gov.pl/
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wykonania przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę, a okoliczności powoływane przez Wykonawcę 
muszą pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem Umowy. 

6. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie ust. 1, nie może 
przekroczyć 20% łącznej wartości pierwotnej Umowy. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-7 zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9. W przypadku  czasowego wyłączenia z eksploatacji urządzenia dźwigowego powyżej 3 dni (w 
szczególności w celu realizacji naprawy),  wynagrodzenie Wykonawcy   zostanie proporcjonalnie 
pomniejszone  o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni wyłączenia z eksploatacji   i 1/30 wynagrodzenia za 
wykonanie usługi serwisowej przypisanej  temu urządzeniu -  w formularzu cenowym stanowiącym  
Załącznik nr 1 do Umowy. 

10. Strony przewidują zmniejszenie zakresu usługi w przypadku stałego wyłączenia z eksploatacji 
poszczególnych urządzeń dźwigowych. Zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 50% wartości Umowy 
określonej w § 7 ust. 1 Umowy.   

11. Strony dopuszczają zmianę osób skierowanych do realizacji usługi, wskazanych w Wykazie osób 
stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe osoby 
posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż wymagane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy. Zmiana wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy. 

12. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie aneksu do 
Umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, 
tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę; 

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

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

- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ  
na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych 
kosztów. 

13. Zmiany, o których mowa w ust. 12, dokonywane będą na pisemny wniosek jednej ze Stron. 
14. W przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego odpowiedniej 

zmianie ulega wartość brutto, chyba że Strony postanowią inaczej, od daty wejścia w życie stosownych 
przepisów. 

15. Zmiany, o których mowa w ust. 12 pkt 2)-4) są dopuszczalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 
obowiązywania Umowy. Dodatkowe koszty wykonania zamówienia mogą dotyczyć wyłącznie kosztów, 
jakie Wykonawca jest zobowiązany ponieść w związku z koniecznością dostosowania wynagrodzeń do 
zmiany przepisów. 

16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w 
wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę). 

17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3)-4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
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kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
(przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień 
realizowanych przez Wykonawcę). 

18. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których 
mowa w ust. 12 pkt 2)-4). 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 2)-4) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 
pracowników, którzy bezpośrednio realizują Umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z 
udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń 
dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia, ile 
roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

20. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie  
w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu Umowy na podstawie umowy osób bezpośrednio 
wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień 
realizowanych przez Wykonawcę (w okresie, na który zawarta jest Umowa). Przedłożenie wskazanych 
dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany Umowy. 

10. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz stosowną dokumentacją,  
o której mowa w ust. 18-20 zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca 
od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany, pod rygorem pominięcia. 

11. Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku, gdy  
z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie oraz 
jego treść nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane. 

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 
rzeczywisty wpływ zmiany przepisów na wzrost kosztów wykonania zamówienia (np. deklaracji ZUS) 
zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/30 części miesięcznego 
wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień nie działania któregokolwiek z 
dźwigów powyżej 48 godzin. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdą nieobecność 
konserwatora na terenie NIO-PIB  zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każde niezapewnienie 
całodobowej obsługi pogotowia dźwigowego lub nie usunięcia awarii zgodnie z postanowieniami § 1 
ust. 4 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każde nie przygotowanie 
urządzeń do odbioru UDT zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 11 umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 umowy.  Taka sama kara będzie należna w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty 500,00 zł oraz liczby rozpoczętych miesięcy 
kalendarzowych w okresie realizacji zamówienia, w czasie których nie zatrudniono osoby/ osób, za 
każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/ osób, co do 
których przewidziano taki obowiązek zgodnie z § 14 niniejszej umowy. 

7. W przypadku braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 
9 ust. 8  lub braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na 
podstawie § 9 ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Kary umowne wymienione w umowie podlegają kumulacji. 
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9. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności/faktur za konserwację dźwigów, 
jeśli wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie podanym na wystawionej przez Zamawiającego 
nocie. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań objętych 
umową. 

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

11. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenieść praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy na inny podmiot. 

12. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej w wykonywaniem Umowy 
(odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa), na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie takie  musi obejmować również szkody 
wyrządzone przez podwykonawców, jeżeli biorą udział w realizacji Umowy. Kopia  polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia w zakresie wymaganym Umową  wraz z dowodami 
opłacenia składek ubezpieczeniowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest bez odrębnych wezwań do składania Zamawiającemu uwierzytelnionych 
przez siebie dowodów potwierdzających opłacanie składek ubezpieczeniowych w terminach wymaganych 
przez ubezpieczyciela dokumentujących nieprzerwaną ochronę ubezpieczeniową. 

3. W przypadku, gdyby Wykonawca nie przedłożył w terminie zakreślonym w ust. 2  dokumentu wymaganego 
na potwierdzenie ubezpieczenia lub nie przedłożył dowodów opłaty składek potwierdzających nieprzerwaną 
ochronę ubezpieczeniową, Zamawiający ma prawo po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do 
udowodnienia w terminie 7 dni posiadania ochrony ubezpieczeniowej wymaganej Umową odstąpić od 
umowy z winy Wykonawcy. 

4. Posiadanie przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.  

 
 

§ 12 
Cesja 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przelać na osoby trzecie 
jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy.  

2. Wykonawca, poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji  
lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich lub dokonywania jakichkolwiek 
czynności prawnych skutkujących zmianą wierzyciela. 

3. Czynność dokonana z naruszeniem zapisów § 12 ust. 1 i 2 umowy jest nieważna. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 
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 niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy lub rażącego naruszenia 
postanowień umowy przez Wykonawcę (np. w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnienia 
przerwał realizację usługi, nie podejmuje zleconych prac, wykonuje usługę wadliwie, w przypadku 
powtarzających się opóźnień w realizacji usługi, niezapewnienia całodobowego pogotowia 
dźwigowego, niezapewnienia stałego dyżuru konserwatora, w przypadku zlecenia wykonania 
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części zamówienia innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego itp.) – po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy. 

W takim przypadku odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania i kar umownych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o 
odstąpieniu musi zawierać wskazanie, czy dotyczy całości czy części umowy. W przypadku częściowego 
odstąpienia od umowy w oświadczeniu musi być wskazany zakres przedmiotu umowy, od którego 
wykonania Zamawiający odstępuje. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac.  

§ 14 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługę będącą przedmiotem umowy (usługi dotyczące 
przeglądów, konserwacji i napraw,   były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Osoby te mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres wykonywania usług objętych 
przedmiotem zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
ww. osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy  (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę  kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wymienionych w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Dopuszcza się zmianę osoby/ osób, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem wykazania spełniania 
powyższych wymagań w odniesieniu do nowej osoby. W przypadku wygaśnięcia/ rozwiązania stosunku 
pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie lub faksem) w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło 
rozwiązanie stosunku pracy oraz w ciągu kolejnych 14 dni wskazać nową osobę w jej miejsce i 
udokumentować fakt jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

§ 15 
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: 
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. 

mailto:iod@pib-nio.pl
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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. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe: 

1.  Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych  
od pracy. 

2. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 

ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o wyrobach medycznych. 
4. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu prawa własności, 

praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w  transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 893) Zamawiający oświadcza, że  posiada status dużego 
przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 4 pkt 6 powyższej ustawy. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden  
dla Wykonawcy. 

7.   Niżej wymienione załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Załącznik Nr 1 (Załącznik nr 2 do SWZ): Wykaz urządzeń dźwigowych przeznaczonych do 
konserwacji/Formularz cenowy, 

2. Załącznik Nr 2  (Załącznik nr 3 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigów zgodnie z DTR, 
3. Załącznik Nr 3 (Załącznik nr 4 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigów z napędem 

elektrycznym ciernym, 
4. Załącznik Nr 4  (Załącznik nr 5 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigu z napędem 

hydraulicznym pośrednim, 
5. Załącznik Nr 5  (Załącznik nr 6 do SWZ): Zakres prac konserwacyjnych dźwigu towarowego, 
6. Załącznik Nr 6 –  Oferta Wykonawcy – Formularz ofertowy 
7. Załącznik nr 7 – Wykaz osób 
8. Załącznik nr 8 - kopia Polisy OC 
9. Załącznik nr 9  - klauzule RODO 
10. Załącznik nr 10 - „Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego 

Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w 
Warszawie z pracodawcą, którego pracownicy wykonują pracę na terenie NIO-PIB”. 
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8. Wszelkie spory między stronami  wynikłe w związku z niniejsza umową, których strony nie rozstrzygną 
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

. 
 
                          WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 8a do Umowy …………………. 
 

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 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 

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

4. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana: 
a) imię, nazwisko, 
b) stanowisko/ pełnioną funkcję, 
c) kwalifikacje zawodowe, 
d) formę zatrudnienia (rodzaj umowy), wymiar etatu (wyłącznie w przypadku wymogu zamawiającego 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), 
e) wynagrodzenie (wyłącznie w przypadku składania przez wykonawcę wniosków waloryzacyjnych) 
- w zależności od danych zawartych w umowie, załącznikach do umowy lub dokumentach składanych 
przez wykonawcę zamawiającemu w trakcie realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od Pani/Pana pracodawcy / zleceniodawcy. 
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:  

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

 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 upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, procesorzy w związku ze zleconymi przez 
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Zamawiającego  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 5 lat. 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: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 8b do Umowy …………………. 
 

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 5462889, 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. 
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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. 

 


