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Numer postępowania: MCM/WSM/ZP14/2020 

Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

 

UMOWA nr MCM/WSM/ZP14/...../2020 
zawarta w dniu ……………… r. w Miliczu 

 

Zawarta dnia  ...… 2020 roku w …........ pomiędzy: 

Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000367386, NIP: 916-138-81-84, REGON 021370427, kapitał zakładowy w wysokości 

23.746,500 zł, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu Spółki – Andrzeja Oćwieję, 

Wiceprezesa Zarządu Spółki – Andrzeja Sztanderę, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

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

 

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

 

reprezentowany przez: 

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

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem budynków położonych w Miliczu (56-300) przy ulicy Grzybowej 1.  oraz, że  

ww. budynkach Zamawiający wykonuje działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla 

pacjentów w systemie szpitalnym (zwanego w dalszej części Umowy również „szpitalem”.  

Celem niniejszej umowy jest dzierżawa części powierzchni ścian w salach chorych i innych pomieszczeniach szpitala z 

przeznaczeniem na bezpłatną instalację, montaż odbiorników telewizyjnych oraz wpłatomatów do Multimedialnego Systemu 

Telewizji Szpitalnej oraz zapewnienie w całym okresie trwania umowy jego uruchomienie, a następnie monitoringu wraz z  

bieżącą konserwacją.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zamontuje nieodpłatnie w opisanych w § 1 budynkach Multimedialny System Telewizji Szpitalnej zwanym 

dalej „MSTS” w skład, którego wchodzi: 

a) instalacja sygnałowa, instalacja zasilająca 

b) wpłatomaty z ekranem 18” umożliwiające korzystanie z odbiorników, w ilości minimum 2 sztuk i funkcjonalności 

nie gorszej niż: 

 przyjmowanie wpłat w bilonie i w banknotach dowolnego nominału wraz z funkcją wydawania reszty w bilonie                 

i w banknocie, 

 przyjmowanie płatności kartą (karty płatnicze, kredytowe, paypass), 

 możliwość uruchomienia płatności mobilnej telefonem, smartfonem, komputerem/laptopem, tabletem, itp., 

 zdalny dostęp do systemu z możliwością weryfikacji rzeczywistego przychodu i potwierdzenia transakcji 

użytkowników (wygenerowanie raportów z informacją danego okresu podsumowując ilość i koszty transakcji), 

 monitorowanie umożliwiające dokładne przeanalizowanie reklamacji, 

 w zależności od potrzeb - możliwość umieszczenia dodatkowych informacji na ekranie wpłatomatu lub na 

telewizorach np. aktualne dyżury lekarzy czy informacje o samym szpitalu, 

 wydruki z infokiosku dla pacjenta z zapisanymi danymi : data zakupu, numer sali, czas aktywacji TV, unikalne 

dane identyfikacyjne transakcji 

 wydruki z infokiosku z kodami dostępu do internetu bezprzewodowego 

 możliwość generowania pełnych statystyk dotyczących systemu aktywacji TV. 

 zdalny monitoring pracy infokiosku, stanu wpłat i wypłat, papieru drukarki, brakujących nominałów, itp. 

c) odbiorniki LCD 32” LED, piloty, zainstalowane do ściany  w ilości min. 58 sztuk i funkcjonalności nie gorszej niż: 

 płatny dostęp do min. 20 kanałów polskojęzycznych, w tym TVP1, TVN i Polsat, 

 odbiornik 32” 

 klasa energetyczna A+ 

 tryb hotelowy lub opieki medycznej, 
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 blokada menu telewizora oraz przycisków zewnętrznych - brak możliwości rozprogramowania TV przez 

pacjenta, 

 blokada gwarantująca wejście do menu instalacyjnego, brak możliwości oglądania TV bez wykupienia dostępu,  

 zdalne diagnozowanie, konfigurowanie, programowanie, przeprogramowanie odbiorników TV bez wchodzenia 

do sali chorych,  

 wbudowany interaktywny kanał informacyjny dla pacjentów przewijany klawiszami pilota, 

 aktualizacja pamięci wewnętrznej TV w sposób zdalny, 

 (ppoż.) bezpieczeństwo: podwójna izolacja, klasa II, niepalny, 

 wbudowane funkcje radia. 

d) odbiorniki LCD 47” LED, piloty, zainstalowane do ściany w ilości min. 4 sztuk i funkcjonalności nie gorszej niż: 

 bezpłatny dostęp do min. 20 kanałów polskojęzycznych 

 odbiornik 47” 

 klasa energetyczna A+ 

 tryb hotelowy lub opieki medycznej, 

 blokada menu telewizora oraz przycisków zewnętrznych - brak możliwości rozprogramowania TV przez 

pacjenta, 

 blokada gwarantująca wejście do menu instalacyjnego, 

 zdalne diagnozowanie, konfigurowanie, programowanie, przeprogramowanie odbiorników TV bez wchodzenia 

do sal chorych, 

 wbudowany interaktywny kanał informacyjny dla pacjentów przewijany klawiszami pilota, 

 aktualizacja pamięci wewnętrznej TV w sposób zdalny, 

 (ppoż.) bezpieczeństwo: podwójna izolacja, klasa II, niepalny, 

 wbudowane funkcje radia. 

e) doprowadzenie sygnału TV i zasilania 230V w ilości min. 40 sztuk i funkcjonalności nie gorszej niż: 

 bezpłatny dostęp do min. 20 kanałów polskojęzycznych 

 sygnał TV w standardzie DVB-T umożliwiający podłączenie dowolnego odbiornika telewizyjnego 

wyposażonego w dekoder DVB T2/T/C. 

 doprowadzenie zasilania 230V AC w pobliżu. 

f) słuchawki z atestem PZH 

g) studio antenowe, serwer, łącze internetowe 

h) access Pointy – Wi-Fi 

i) kamery montowane nad wpłatomatem służące jako czujnik ruchu, rejestracja obrazu uruchamiana w przypadku 

włamania, 

j) czytelne instrukcje obsługi umieszczone nad wpłatomatem oraz pod odbiornikiem TV zamontowanym w sali 

pacjenta. 

2. Wykonawca poprzez „DSTS” zapewni pacjentom dostęp do usług takich jak: 

a) telewizja, 

b) wypożyczalnia filmów – VOD, 

c) dostęp do internetu Wi-Fi, 

d) możliwość doładowania telefonu Pre-Paid, 

e) bezpłatny dostęp do usługi audiobook – książki czytane, 

f) bezpłatny kanał „INFO Szpital” przeznaczony na potrzeby „SZPITALA” zarządzany online, 

g) bezpłatny kanał o tematyce prozdrowotnej. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy te części budynków oraz pomieszczeń, które są niezbędne do wykonania „MSTS” 

4. Wykonawca poprzez system „MSTS” zapewni pacjentom dostęp do usług takich jak telewizja, wypożyczalnia filmów, 

wypożyczalnia muzyki i innych, o które system może zostać rozbudowany. 

5. Sposób prowadzenia sieci oraz miejsca montażu odbiorników uzgodniony zostanie przez Strony w sposób 

uwzględniający m.in. rozkład pomieszczeń, uzasadnione potrzeby pacjentów oraz wymagania związane z zapewnieniem 

prawidłowego funkcjonowania serwisu i sieci „MSTS-u”. Zakończony montaż „MSTS-u” będzie potwierdzony 

komisyjnym protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obydwie Strony. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i uruchomić urządzenia „MSTS” w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy.  

7. W przypadku remontu pomieszczeń Zamawiającego lub ich zmian funkcjonalnych, Wykonawca zobowiązany jest do 

demontażu „MSTS-u” w tych pomieszczeniach oraz dostosowania sieci do nowego stanu. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym remoncie lub zmianach funkcjonalnych pomieszczeń 14 dni przed 

ich rozpoczęciem listem poleconym bądź e-mailem na adres e-mail: ………………………………….., za wyjątkiem 

sytuacji nagłych i niedających się przewidzieć, powstałych na skutek siły wyższej lub orzeczenia właściwego organu 

bądź wprowadzenia lub zmiany obowiązujących przepisów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. prac na własny koszt bez zakłócania prawidłowego funkcjonowania 

działalności Zamawiającego. 
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§ 3 

1. Bezpośrednimi użytkownikami „MSTS-u”, oraz wchodzących w jego skład odbiorników telewizyjnych będą pacjenci 

Zamawiającego. Nie wyklucza to możliwości korzystania z sieci „MSTS-u” przez przebywający na terenie należącym 

do Zamawiającego personel, osoby odwiedzające pacjentów oraz inne osoby przebywające na terenie należącym do 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi tam Regulaminem organizacyjnym i przepisami porządkowymi. 

2. Zamawiający jako podmiot odpowiedzialny za znajdujące się na jego terenie osoby korzystające z „MSTS-u” jest 

pośrednim użytkownikiem odbiorników telewizyjnych zamontowanych na jego terenie w ramach organizowanej sieci 

„MSTS-u”. 

3. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przewidującej m. in. 

możliwość organizowania sieci telewizji szpitalnych oraz rozpowszechniania programów telewizyjnych, zapewni 

prawidłowe funkcjonowanie „MSTS-u” zamontowanego na terenie Zamawiającego, oraz jego serwis przez cały czas 

trwania umowy. Wykonawca uprawniony jest także do poszerzania swojej oferty technicznej i programowej w zakresie 

„MSTS-u”, którego jest organizatorem. 

4. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 

i nie jest objęta wymogiem posiadania odrębnych koncesji lub zezwoleń. W razie powstania takiego wymogu 

Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu ich uzyskanie w celu kontynuowania swej działalności, 

lub też poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności zaprzestania świadczenia usług objętych umową 

z uwagi na zmianę przepisów prawa i konieczności zaprzestania świadczenia usług. W takim przypadku Wykonawca ma 

prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i ponosi wszelkie koszty demontażu „MSTS-u”. 

5. Wykonawca oświadcza, że działa zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i posiada umowy zawarte z odpowiednimi dla profilu prowadzonej działalności 

Organizacjami Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi a także, że przez cały okres trwania umowy zobowiązany 

jest posiadać aktualne umowy w ww. zakresie. 

 

§ 4 

1. Wykonawca, z tytułu dzierżawy będzie płacił na rzecz Zamawiającego co miesiąc czynsz dzierżawny, którego podstawą 

będą wpłaty netto za wykupione dostępy do programów telewizyjnych oferowanych przez Wykonawcę.  

2.  Ustala się, wysokość czynszu dzierżawnego w wysokości ……….% kwoty netto od wpłat za wykupione dostępy do 

programów telewizyjnych na podstawie wygenerowanych miesięcznych raportów przez Wykonawcę dostarczanych 

Zamawiającemu do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Czynsz dzierżawny będzie płatny z dołu w terminie do 15-go każdego miesiąca w kasie Zamawiającego lub przelewem 

na jego konto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Wysokość czynszu wskazanego w ust. 2, podlegać będzie zmianie corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów                    

i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu wnoszenia prywatnych telewizorów na sale łóżkowe, gdzie 

został zainstalowany „MSTS” z wyłączeniem sal specjalnego przeznaczenia oraz pomieszczeń administracyjnych – 

służbowych. 

 

§ 5 

1. Wszelkie koszty związane z naprawami, bieżącą konserwacją oraz eksploatacją „MSTS-u” ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie kradzieży lub zniszczenia „MSTS-u”, zobowiązuje się 

jednak do udostępnienia organom ścigania danych osobowych pacjentów przebywających w danym czasie w szpitalu,                 

a mogących mieć związek z kradzieżą lub zniszczeniem w zakresie niezbędnym dla wyjaśnienia przyczyn i okoliczności 

zdarzenia. 

3. Zamawiający ze swojej strony zadba o czystość zamontowanych w salach urządzeń (odbiorników TV, uchwytów, 

wpłatomatów) poprzez okresowe przetarcie ich z kurzu wilgotną szmatką. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca 

dostarczy środki chemiczne niezbędne do przeprowadzenia ww. czynności.  

4. Zamawiający wyraża zgodę na dostęp do obiektu, w którym zainstalowano „MSTS”, wyłącznie uprawnionym 

pracownikom serwisowym Wykonawcy w celach związanych z montażem, konserwacją i serwisem zainstalowanych 

urządzeń. Wykaz imienny uprawnionych pracowników serwisowych Wykonawcy zostanie przekazany Zlecającemu 

odrębnym pismem. O każdej zmianie pracownika Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie. 

 

§ 6 

1. Składające się na „MSTS” urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie pozostają własnością Wykonawcy. 

2. Zamawiający udziela Wykonawcy wyłączności na montaż urządzeń „MSTS” i rozprowadzania programów na terenie 

Zamawiającego przez czas obowiązywania umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca ma prawo do montażu urządzeń w systemie licencyjnym i przekazania licencjobiorcy praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający wyraża na to zgodę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiający o zakresie praw i obowiązków podejmowanych przez 

licencjobiorcę na podstawie umowy licencyjnej.  

3. W takim przypadku odpowiedzialność Wykonawcy i licencjobiorcy będzie solidarna. 
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§ 8 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 60 miesięcy. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego zamontowanego „MSTS-u” określającego ilość i lokalizację sal pacjentów z zamontowanymi odbiornikami 

telewizyjnymi w ramach usługi „MSTS”. Po upływie ww. okresu umowa może zostać przedłużona po negocjacjach za 

pisemną zgodą Stron na dalszy okres. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca na własny koszt zdemontuje „MSTS” i wypełni 

ubytki w ścianach spowodowane demontażem. 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy i jednocześni, jeżeli Wykonawca po wezwaniu go 

przez Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania umowy w dalszym ciągu jej nie wykonuje bądź 

wykonuje ją nienależycie. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego 

wezwania Wykonawcy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę wystąpiło już 

uprzednio kilkukrotnie, niezależnie od tego czy Wykonawca zadośćuczynił uprzednim wezwaniom Zamawiającego do 

wykonania lub należytego wykonania umowy w tych przypadkach. Nie wyłącza to możliwości wypowiedzenia umowy 

przez Zamawiającego z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa wyżej. 

2. Zamawiający, ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w ust. 1 w 

szczególności: 

1) w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą kwoty określonej w § 4 za co najmniej jeden pełny 

okres płatności, 

2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczącego podstaw prawnych i zasad 

bezpieczeństwa funkcjonowania ,,MSTS-u”,  

3) wykonuje umowę z naruszeniem § 3 ust.4 lub/i ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego                      

w ust. 1 także wskutek aktów prawnych, decyzji administracyjnych Państwa, wyroków sądowych i innych szczególnych 

okoliczności w tym przekształcenia własnościowego Zamawiającego, których Strona zawierając umowę nie mogła 

przewidzieć. W takim przypadku koszt demontażu ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Zamawiającego któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy i jednocześnie, jeżeli Zamawiający po wezwaniu 

go przez Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania umowy w dalszym ciągu jej nie wykonuje bądź 

wykonuje ją nienależycie. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego 

wezwania Zamawiającego, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Zamawiającego wystąpiło już 

uprzednio kilkukrotnie, niezależnie od tego czy Zamawiający zadośćuczynił uprzednim wezwaniom Wykonawcy do 

wykonania lub należytego wykonania umowy w tych przypadkach. Nie wyłącza to możliwości wypowiedzenia umowy 

przez Wykonawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w ust. 1                             

w szczególności w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy dotyczących podstaw prawnych                   

i zasad bezpieczeństwa funkcjonowania „MSTS-u” jeżeli Zamawiający po wezwaniu go przez Wykonawcę do 

wykonania lub należytego wykonania umowy i zakreślenia mu odpowiedniego terminu w dalszym ciągu jej nie 

wykonuje bądź wykonuje ją nienależycie. 

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążania Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

1) za każdy dzień opóźnienia w realizacji montażu i uruchomienia „MSTS-u”, przekraczający termin wskazany w § 2 

ust. 6, w wysokości 200,00zł za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku gdy „MSTS” nie działa lub nie działa poprawnie Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę                    

o stwierdzonej wadzie lub usterce zgodnie z trybem przewidzianym w § 11. W sytuacji, gdy pomimo zawiadomienia 

Wykonawcy i upływu terminu wskazanego w § 11 wada lub usterka nie zostanie naprawiona, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 200,00zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji ww. obowiązku. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody u użytkowników w szczególności poprzez zwrot 

uiszczonej opłaty za dostęp do usług wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za okres usterki, 

3) w przypadku gdy wpłatomaty wymienione w § 2 ust. 1 lit. b nie będą działać lub też nie będą działać poprawnie, w 

efekcie czego użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do oferowanych usług, Zamawiający poinformuje 

niezwłocznie Wykonawcę o stwierdzonej wadzie lub usterce zgodnie z trybem przewidzianym w § 11. W sytuacji gdy 

pomimo zawiadomienia Wykonawcy i upływu terminu wskazanego w § 11 wada lub usterka nie zostanie naprawiona, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00zł za każdy dzień opóźnienia wykonania ciążącego na nim 

obowiązku naprawy. 

2. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie 

uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 500,00zł także w przypadku innego rodzaju 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Niezależnie od kary umownej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na ogólnych zasadach za szkodę wynikłą                   

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli rozmiar szkody 

przekracza wysokość kary umownej. 
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§ 11 

1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Wykonawcy o każdej stwierdzonej wadzie 

lub usterce ,,MSTS-u”. Powiadomienie Wykonawcy o stwierdzonej usterce lub wadzie przy pomocy wiadomości e-mail 

wysłanej na adres e-mail Wykonawcy wskazany poniżej uważa się za zachowanie ww. formy. 

2. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgłoszeń 

wskazanych w ust. 1: 

- po stronie Zamawiającego:  ………tel………………………….e-mail:………………………………… ….., 

- po stronie Wykonawcy:   ………tel………………………….e-mail:………………………………… ….., 

 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od daty wysłania powiadomienia wiadomością e-mail. 

 

§ 12 

1. Każda ze Stron umowy zobowiązuje się nie przekazywać treści niniejszej umowy osobom trzecim a także traktować jako 

ściśle poufne wszelkie informacje handlowe, techniczne i finansowe otrzymywane od drugiej Strony w ramach niniejszej 

umowy, chyba że druga Strona wyrazi uprzednio zgodę na piśmie, na przekazanie ww. informacji osobom trzecim.  

2. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, gdy obowiązek ujawnienia ww. informacji i/lub 

dokumentów wynika z przepisów obowiązującego prawa lub z orzeczenia bądź decyzji uprawnionego do tego organu.  

 

§ 13 

1. Strony zgodnie oświadczają, że jakiekolwiek dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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) w celu podjęcia niezbędnych 

działań związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. Administratorem danych jest Wykonawca. Odbiorcy usług 

przysługuje prawo wglądu do danych  i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji 

niniejszej Umowy.  

2. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe związane z realizacją niniejszej umowy z zachowaniem wymogów 

określonych obowiązującymi przepisami oraz zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ich 

ochrony. 

§ 14 

1. Doręczania pisemnych oświadczeń, pism oraz innej korespondencji za wyjątkiem tych, , dokonuje się za pokwitowaniem 

odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednie w siedzibie Stron pod 

adresy wskazane w komparycji Umowy. 

2. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających treści umowy może nastąpić na e-mail,                    

o których mowa w §11 ust. 2 Umowy 

3. Przekazanie informacji dokonane zgodnie z ust. 2 jest skuteczne z chwilą wysłania na podane adresy e-mailowe. 

4. Strony niezwłocznie potwierdzają otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 2. 

5. Złożenie pisemnych oświadczeń  lub dokumentów uznaje się za zachowane, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu 

pisma te lub dokumenty zostały złożone bezpośrednio w siedzibie Stron lub nadane przesyłką poleconą za 

pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.  

6. W przypadku, gdy Strona odmawia przyjęcia pisma lub nie podejmuje go w terminie uznaje się, że pismo zostało 

skutecznie doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia lub bezskutecznego upływu jego podjęcia przez Stronę.  

7. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się 

dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

8. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę  za ostatni dzień terminu uważa się 

najbliższy kolejny dzień powszedni.  

9. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, 

pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres. 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z przedmiotową umową, Strony zobowiązują się rozstrzygać na 

drodze polubownej. 

3. W razie nieosiągnięcia porozumienia, Strony poddają spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Niniejsza umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


