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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

PROJEKT UMOWY   
 

Zawarta  w  dniu …………….. w Bochni pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej z siedzibą 

w Bochni przy ulicy Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 

numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021, REGON 000304349, reprezentowanym przez: 
 

- .................................................................................................................................. 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
(nazwa firmy) z siedzibą w ……………..…….przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON ………….., kapitał zakładowy w wysokości: …, 
reprezentowanym przez: 

 
- .................................................................................................................................. 

 
- .................................................................................................................................. 

zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.) 
(imię i nazwisko), przedsiębiorca działający pod firmą ……………..… z siedzibą w …………… przy ulicy ….., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …, REGON …….., nr PESEL …, seria i numer 

dowodu osobistego …, adres zamieszkania …, 

zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw 
płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty 

Wieckiej, znak postępowania DZ-271-1-14/2022, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, rozstrzygniętego w dniu ……………..,  została zawarta umowa (dalej jako Umowa) treści następującej: 
Ilekroć w treści Umowy wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym 

na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa paliw płynnych (dalej jako Paliwo) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, , a także pozostałe zobowiązania wynikające 

z Umowy – całość zwana dalej Przedmiotem Umowy. 
2. Szczegółowy opis Paliwa, wyszczególnienie cen jednostkowych oraz ilość Paliwa z zastrzeżeniem ust. 4, zawiera 

załącznik nr 1 do Umowy (dalej jako Załącznik nr 1 do Umowy), sporządzony na podstawie oferty Wykonawcy 
(formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1A do SWZ), który stanowi integralną część 

Umowy 

3. Zamówienie będzie realizowane częściami, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  
4. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku nr 1 do Umowy ilości Paliwa są wielkościami 

orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie 
(tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się 

w ramach wynagrodzenia umownego. 
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5. Minimalna wartość zamówionego Paliwa w ramach Umowy wynosi 70% wartości Paliwa wskazanej 
w Załączniku nr 1 do Umowy („Zamówienie minimalne”). 

6. W przypadku niezrealizowania wartości Zamówienia minimalnego w terminie obowiązywania, Umowy 

przewiduje się możliwość jej przedłużenia o czas niezbędny do zrealizowania ww. wartości na zasadach 
określonych w § 6 ust. 3 pkt. d. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy - poprzez zwiększenie 
wartości zamówionego Paliwa o maksymalnie o 20% jego wartości w stosunku do łącznej wartości zamówionego 

Paliwa wskazanej w Załączniku 1 do Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych („Opcja”).  

8. Uruchomienie Opcji będzie następować w przypadku wzrostu liczby wyjazdów do pacjentów lub innych 
transportów związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający może skorzystać z Opcji w całości lub części. Skorzystanie z Opcji nie wymaga zawarcia dodatkowego 
aneksu do Umowy, i będzie dokonywana w sposób dorozumiany, tj. poprzez składanie zamówień dodatkowych, 

w granicach określonych powyżej, w terminie wskazanym w § 2 ust.1.  
10. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż zastrzeżone prawo do skorzystania z Opcji nie rodzi po stronie 

Zamawiającego obowiązku zamówienia Paliwa, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy 

do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie Opcji.  
11. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w ramach Opcji w zakresie, w jakim z Opcji korzysta 

Zamawiający -  zgodnie z treścią dodatkowych zamówień.  
12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny Umowy ma 

być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy Umowy (przy zachowaniu jednak wyraźnych 

postanowień Umowy swoistych dla realizacji Opcji).  
13. Przedmiotu Umowy objętego Opcją dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy (w tym 

zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi), co przedmiotu Umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia.  
14. W momencie skorzystania z Opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego 

w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego Opcją.  
15. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający 

z Opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu opcjonalnego w zakresie, w jakim 

zastrzeżone prawo do Opcji nie zostało uruchomione przez Zamawiającego, jak również Wykonawca nie może 
domagać się jego realizacji.  

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………… do ……………… r. przy czym Strony ustalają, że Umowę uważa się 

za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po wcześniejszym zrealizowaniu dostaw na kwotę 
określoną w § 4, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-15. 

2. Zamówienie będzie realizowane przy użyciu kart bezgotówkowego tankowania (dalej jako Karty paliwowe) 
wydanych przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

konieczności (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) uzyskania karty wymiennej 

opłata za wydanie karty wynosić będzie 10,00 zł netto. 
Karty paliwowe wystawione zostaną zgodnie z danymi podanymi przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. 

Kolejne Karty paliwowe wystawiane będą zgodnie z regulaminem Wykonawcy na podstawie stosownego wniosku 
przekazanego do Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia 

wniosku. 

3. W przypadku utraty, zniszczenia, kradzieży Karty paliwowe, Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego 
powiadomienia Wykonawcy w celu jej zablokowania. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod nr telefonu 

…….......………. lub …….......………. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe 
zrealizowane przy użyciu utraconej lub skradzionej karty bezgotówkowego tankowania od momentu otrzymania 

telefonicznego zgłoszenia.  
4. Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach/ 

sieci paliw Wykonawcy – za pomocą Kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik 

Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do 
wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do Karty paliwowej i jako potwierdzenie 

transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje 
pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód 

wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę 

poboru Paliwa, ilość i wartość zakupionego Paliwa, numer Karty paliwowej. 
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5. W zakresie nieuregulowanym Umową co do zasad dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu Kart 
paliwowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepisów wewnętrznych Wykonawcy w postaci ogólnych 

warunków sprzedaży i użytkowania Kart paliwowych itp., o ile nie są sprzeczne z postanowieniami Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania warunków przeprowadzonego postępowania, 
w wyniku, którego zawarta jest Umowa, a w szczególności do sprzedaży Paliwa. 

7. Paliwo będzie sprzedawane po cenie dnia (dalej Cena dnia) w dniu zakupu na danej stacji benzynowej Wykonawcy, pomniejszonej 
o rabat określony w ofercie. 

8. Zaoferowany w złożonej ofercie przetargowej, udzielony rabat na zakup Paliwa obowiązuje przez cały okres trwania 

Umowy i nie może zostać zmniejszony. 
9. Wykonawca zobowiązuje się stosować wobec Zamawiającego rabaty wynikające z przeprowadzanych akcji promocyjnych, 

o ile są korzystniejsze od wynikających z Umowy. 
10. Przyznany rabat obejmuje wszystkie tankowania, liczony jest w stosunku do Ceny dnia.  
11. Przez Cenę dnia rozumie się obowiązującą w dniu tankowania oficjalną, ogłoszoną cenę Paliwa, na stacji benzynowej, 

na której dokonywane jest tankowanie. 

12. Wykonawca gwarantuje, że stacja paliw otwarta jest co najmniej dwanaście godzin na dobę przez siedem dni 

w tygodniu, również w święta. 
13. Paliwa wydawane będą wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego. Wykaz samochodów 

użytkowanych przez Zamawiającego oraz lista upoważnionych osób stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. (dostarczony 
przy podpisaniu Umowy). 

14. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, dotyczących osób lub pojazdów, o których mowa w  ust. 13 powyżej, 

takich jak: zmiany nr rejestracyjnego pojazdu, zmiany lub likwidacji pojazdu, zmiany liczby osób uprawnionych 
do użytkowania samochodów użytkowanych przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………..… (zmiany te nie stanowią 
zmiany Umowy).  

15. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi dysponuje posiadają wymagane kwalifikacje oraz że dysponuje 
stosownymi uprawnieniami i wyposażeniem, niezbędnymi do wykonania Umowy, jak również że Umowa będzie 

wykonywana z należytą starannością. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących stanu 
realizacji Umowy, jak również zawiadamiania o sytuacjach wymagających podjęcia działań ze strony 

Zamawiającego. 
 

REKLAMACJE 

§ 3. 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość paliw sprzedawanych na podstawie Umowy oraz zapewnia, że Paliwa 
te spełniają wymagania określone aktualnymi na chwilę wykonywania umowy normami i przepisami prawa, 

w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590 dla benzyny bezołowiowej (Pb 

95), oleju napędowego.  

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 3 dni, 
do okazania certyfikatu jakości Paliwa oraz źródła jego pochodzenia.  

3. W przypadku awarii pojazdu w wyniku zatankowania Paliwa przez pojazd Zamawiającego na stacji Wykonawcy, 
na której, w wyniku przeprowadzonej kontroli, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

stwierdzono sprzedaż Paliwa nie odpowiadającego normom określonym stosownymi przepisami, wykonawca zwróci 

Zamawiającemu całość kwoty wydatkowanej na tę partię Paliwa, która była przyczyną awarii oraz naprawi szkodę, 
w szczególności pokryje koszty napraw pojazdu. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie 

zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 
4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedawanego Paliwa. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego odstępstw w jakości Paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: 
reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: 

………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz 

żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie 
reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji 

wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, 
Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku braku 

odpowiedzi w ww. terminie uznaje się, że Wykonawca uznał reklamację za zasadną. W przypadku uznania 

reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości 
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udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie 
szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania 

reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 

5. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku opisanym w ust. 3 i 4 Strony 
umowy, dla obiektywnego rozstrzygnięcia sporu, powołają niezależnego rzeczoznawcę. Koszty związane z udziałem 

rzeczoznawcy ponosi Wykonawca, o ile wyniki dokonanej ekspertyzy potwierdzą nienależytą jakość paliwa 
w stosunku do obowiązujących przepisów i norm  wskazanych w par. 3 ust.1”.  

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 4. 
1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z aktualnie obowiązujących Cen 

dnia w chwili tankowania z zastosowaniem … % upustu oraz z ilości faktycznie zatankowanego Paliwa, łącznie 
do wykorzystania kwoty netto …….., brutto …………….. (wartość z Opcją) PLN 

(słownie:…………………………………… zł), z uwzględnieniem postanowienia §1 Umowy. Wartość Zamówienia 

minimalnego wynosi netto ……….., brutto ……………. 
2. Zamawiający zastrzega, iż cały zakres przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego 

nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia 
Umowy. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w tym zakresie, powstaje dopiero w momencie 

złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowych zamówień i jest ograniczone jedynie do wysokości 
wynikającej z zakresu dostaw realizowanych zgodnie z §1 Umowy 3-15 Umowy. 

3. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość Paliwa zakupionego przez Zamawiającego, 

wyliczone jako iloczyn litrów zatankowanego Paliwa i ceny jednostkowej za 1 litr brutto zawierającej podatek VAT 
według właściwej stawki z chwili transakcji (Cena dnia), pomniejszonej o stały upust w wysokości: …………… 

4. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT 
wystawianych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. W treści faktury Wykonawca uwidoczni wysokość 

oferowanego upustu procentowego.  

5. Rozliczenie za zakup Paliwa przy użyciu Kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych 
przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy 

rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury 

załącza zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego.  
6. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa w ust. 4 powinno zwierać m.in.: rodzaj Paliwa, 

numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę 

dokonania transakcji, ilość Paliwa, cenę brutto Paliwa oraz należny upust dla Paliwa. 
7. Płatności należności z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 30 dni, liczonym od daty wystawienia 
faktury. 

8. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym 

po wyznaczonym terminie płatności. 
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

KARY UMOWNE 

§ 5. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 
2. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

nałożonych na niego przez Zamawiającego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  

a. za każdorazowy brak możliwości zatankowania Paliwa na warunkach określonych w Umowie w wysokości 

stanowiącej równowartość 0,1% wartości Zamówienia minimalnego netto, 
b. w wysokości stanowiącej równowartość 10% wartości Zamówienia minimalnego netto w przypadku 

odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
c. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp - w wysokości 0,5 % 
nieuregulowanego minimalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 należnego podwykonawcy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
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d. w razie naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności, o której mowa w § 8 Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek 

takiego naruszenia. 

3. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający, w przypadku naliczenia kary 

umownej wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej. 
4. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 30% wartości 

minimalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1. 

5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia 

pozostałej szkody na zasadach ogólnych. 
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należności wynikających z realizacji Umowy. 
 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów poniżej niniejszego paragrafu.  
3. Strony dopuszczają zmiany w umowie w następującym zakresie 

a. dostarczania przez Wykonawcę innego produktu, przy zachowaniu istotnych parametrów produktu 

dotychczasowego lub o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena 
wynikająca z Umowy; 

b. podwyższenia upustu i nie wymaga to odrębnej zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do Umowy. 
Wystawienie faktury z wyższym upustem niż wskazany w § 4 ust. 2 jest równoznaczne z zaoferowaniem 

przez Wykonawcę wyższego upustu. 

c. w każdym czasie trwania Umowy Wykonawca może dokonać obniżki cen jednostkowych i nie wymaga zgody 
Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do Umowy  

d. przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku nie zrealizowania jej wartości na poziomie Zamówienia 
minimalnego w terminie jej obowiązywania, o czas niezbędny do zrealizowania ww. wartości. Przedłużenie 

terminu obowiązywania Umowy może nastąpić na wniosek każdej ze Stron. W przypadku braku zgody jednej 
ze Stron na przedłużenie obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego 

roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia Zamówienia 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przetargowej 
przez okres trwania Umowy, przy czym w czasie trwania Umowy ceny brutto ulegają zmianie w przypadku 

wzrostu/spadku stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki 
nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego 

aneksu.  

5. Wykonawca powinien wykazać właściwości Paliwa, o których mowa w ust. 3 pkt. a. 
6. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo bezwzględnie wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa 

dokonają (w formie pisemnego aneksu) dokonają zmiany wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na mocy 
Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:: 

a. stawki podatku od towarów i usług,   
b. 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,   
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,   
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

7. – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 
8. Aneks, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa w ust. 3 lit. a) - d). 
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez 

podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.  
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10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b) - d) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Zamawiającego, 

wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych 

bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na 

terenie Polski przy wykonaniu Umowy.  
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 lit. b) - d), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w ust. 6, 

Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6 lit b) - d). Do oświadczenia Wykonawca winien 
dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie 

ww. dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 14 dni. 
12. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że z powodu zmian, o których mowa w ust. 6, doszło do zmiany 

wysokości kosztów wykonywania niniejszego zamówienia, która to zmiana nie została skompensowana 
odpowiednią zmianą innych kosztów – Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia w formie aneksu. 

Aneks, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia 

Wykonawcy powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Zamawiającego, przed wejściem w życie 
zmian, o których mowa w ust. 6 lit. b) - d).  

 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 7. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 Prawa Zamówień Publicznych. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 

2. Niewypełnianie warunków Umowy przez Wykonawcę, w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod 
względem asortymentu bądź jakości dostawy oraz inne naruszenia postanowień Umowy, daje podstawę 

Zamawiającemu do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zgłoszeniu przez niego 

co najmniej trzech reklamacji. 
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy zostanie wysłane na adres Wykonawcy podany w Umowie. 

4. Rozwiązanie Umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 
umownych i odszkodowań. 

 

INFORMACJE POUFNE 

§ 8. 
1. W trakcie obowiązywania Umowy, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu, Wykonawca oraz wszelkie osoby, którymi 

posłuży się przy realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek 
informacji nie ujawnionych publicznie, które otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy. W szczególności, 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy, działalności, 

polityki kadrowej, finansowej, produkcyjnej lub marketingowej oraz kontrahentów i pacjentów Zamawiającego 
(„Informacje poufne”). 

2. Informacje poufne przekazane przez Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 
a Wykonawca jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Informacje poufne wyłącznie własnym pracownikom oraz innym osobom, 

które są bezpośrednio zaangażowane w prace związane z wykonaniem Umowy, pod warunkiem uzyskania od nich 

zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych.  
4. Wszelkie Informacje poufne są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie 

dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego będą 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od rozwiązania Umowy bądź jej wygaśnięcia, zwrócone 

Zamawiającemu. 

5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez własnych 
pracowników oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zobowiązań objętych przedmiotem Umowy. 

6. Za Informacje Poufne nie uważa się jednak informacji: 
a. które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, jego 

pracowników i podwykonawców, 
b. które są lub staną się dostępne dla Wykonawcy z innego źródła, aniżeli Zamawiający, pod warunkiem, że 

zostały one uzyskane bez naruszenia prawa ani innych porozumień w zakresie zachowania poufności, 
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c. które zostały uzyskane niezależnie od Zamawiającego, jako wynik pracy wykonanej przez Wykonawcę lub jej 
podwykonawców, w stosunku do których nie ujawniono takich informacji, 

d. co do których Zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

e. których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. 
Zasady przetwarzania danych osobowych zawiera odrębna umowa stanowiąca załącznik numer 

do niniejszej Umowy 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 

1. Do realizacji Umowy oraz bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego upoważniony/a będzie Pan/Pani 
…………………………, a ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………… 

2. O zmianie danych, osób, o których mowa w ust. 1 Strony mają obowiązek powiadomić drugą stronę w formie 
pisemnej, faxem lub mailowo. W stosunku do drugiej Strony zmiana będzie skuteczna z chwilą jej zawiadomienia. Takie 

powiadomienie nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych 
osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania 

tych danych do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania 
danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie 

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 osobowych) zwanego dalej 

„RODO”. Strony szczegółowo ustaliły warunki przetwarzania danych w umowie o powierzenie przetwarzania 
danych stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zawarcia Umowy, jest 

uprzednie zawarcie przez Strony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która po jej podpisaniu 
przez Strony stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. Odmowa zawarcia umowy powierzenia danych osobowych 

jest równoznaczna z odmową zawarcia przez Wykonawcę Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób 
trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby 

do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona 
od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 

15.04.2011r. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna 
5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją Umowy, sądem 

właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 11 września 2019 r.. Prawo 
Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia z 1964 r. Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy.. 

 
ZAMAWAJACY:           WYKONAWCA: 

 
 

 
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do Umowy - formularzu asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa 

2. Załącznik nr 2 do Umowy - Wykaz samochodów użytkowanych przez Zamawiającego oraz lista upoważnionych 
osób 

3. Załącznik nr 3 do Umowy - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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Załącznik nr 3 do Umowy I/DZ/…./2022 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
zawarta w dniu …………………………… r. w ………………..pomiędzy: 

 
w Bochni, przy ulicy Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021, REGON 000304349,  

reprezentowanym przez: 
 

.................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Administratorem,” 

 

a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
(nazwa firmy) z siedzibą w ……………..…….przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON ………….., kapitał zakładowy w wysokości: …, 

reprezentowanym przez: 
 

.................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................. 
 

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym 

 
zwanymi dalej łącznie Stronami, z których każda oddzielnie może być zwana Stroną. 

 
Mając na uwadze, iż:  

- Strony zawarły w dniu ………………r. Umowę znak: ……………………….. (Umowa Główna), 

- w ramach Umowy Głównej Strony przewidują możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych, których 
obowiązek ochrony spoczywa na Administratorze,  

- istnieje konieczność doprecyzowania postanowień umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych w 
związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (RODO), 
 

Strony postanawiają wprowadzić następującą Umowę: 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
Definicje wyrażone w Umowie Głównej znajdują zastosowanie także do niniejszej Umowy.  

 

§ 2. Definicje 
1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych”.  
2. Podmiot przetwarzający – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. 

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 

nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej;  
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4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 

wykonuje się w systemach informatycznych; 

5. Rozporządzenie - Rozporządzenie 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); 
6. Podwykonawca/ Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu Podmiot przetwarzający w imieniu 

Administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych. 

 
§ 3. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Administratora danych osobowych do przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający.  

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:  
a. personel Szpitala,  

3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał następujące dane osobowe na podstawie niniejszej Umowy:  

a. dane osobowe personelu Szpitala. 
4. Na powyższych danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, 

uzupełnianie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie, archiwizowanie, usuwanie.  
5. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie 

w celu realizacji Umowy Głównej i obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa, w sposób zgodny z 

treścią niniejszej Umowy i jedynie przez czas jej trwania, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo 
Rzeczpospolitej Polskiej nakazują przechowywanie danych osobowych.  

6. Charakter przetwarzanych danych będzie obejmował przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej oraz 
elektronicznej.  

 
§ 4. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy.  
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób. 
3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Administratora danych o 

jakimkolwiek incydencie, postępowaniu a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach 

dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.  

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający jest 
zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Administratorowi najpóźniej w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.  
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

 
§ 5. Środki techniczne i organizacyjne 

1. Podmiot przetwarzający gwarantuje, że każda osoba spośród personelu, realizująca Umowę zobowiązana jest do 

zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności 
do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie 

każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych 
osobowych (dane poufne). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych 

nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 
3. Podmiot przetwarzający deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 

Rozporządzenia, adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych.  
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym 
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ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich 

środków technicznych lub organizacyjnych. 

5. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych do których uzyskała 
dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 

 
§ 6. Korzystanie przez Podmiot przetwarzający  

z usług innego podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług kolejnego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody 
Administratora.  

2. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych 
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  
3. Podpowierzenie przetwarzania przez Podmiot przetwarzający kolejnemu podmiotowi przetwarzającemu wymaga 

formy pisemnej. W przypadku podpowierzenia, na Podwykonawcę zostaną nałożone takie same obowiązki, jak 

wynikają z niniejszej Umowy. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania Podwykonawcy tak, jak za własne. 
4. Administrator wyraża niniejszym zgodę na pod-powierzenie przetwarzania danych osobowych personelowi 

Podmiotu przetwarzającego współpracującego z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, w świadczeniu usług 
w ramach Umowy Głównej na zasadach określonych niniejszą Umową.  

 

§ 7. Obowiązki i prawa Administratora 
1. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający udostępni mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Administratorowi lub 
audytorowi upoważnionemu przez niego, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy 

działaniach sprawdzających i naprawczych. 
2. Audyt lub inspekcja powinny odbywać się w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, a Administrator powinien 

powiadomić Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia audytu lub inspekcji z min. 5 dniowym 

wyprzedzeniem.  
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych przez Administratora w rozsądnym 

terminie, nie dłuższym jednak niż 15 dni.  
4. Podmiot przetwarzający udzieli pomocy Administratorowi w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia, jak również w 

zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 Rozporządzenia. 
5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora Podmiot 

przetwarzający usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie. 
 

§ 8. Czas obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………………...r. i zostaje zawarta na czas obowiązywania 
Umowy Głównej. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem niniejszej Umowy. 

2. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania Umowy, chyba, że z przepisów prawa wynika inny termin. 

3. W terminie 21 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest usunąć 
powierzone dane osobowe, jeżeli dokonał ich jakichkolwiek kopii lub utrwalił je na jakichkolwiek nośnikach, chyba, 

że obowiązek ich dalszego przetwarzania przez Podmiot przetwarzający wynika z odrębnych przepisów prawa. 

 
§ 9. Rozwiązanie Umowy 

1. Administrator może rozwiązać Umowę Główną, gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie 
z niniejszą Umową. 

2. W sytuacji, gdy Podmiot przetwarzający pod-powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez 

zgody Administratora Administrator może rozwiązać Umowę Główną. 
3. Rozwiązanie Umowy Głównej może nastąpić, gdy pomimo zobowiązania Podmiot Przetwarzający nie usunął 

uchybień wykazanych podczas przeprowadzonej przez Administratora kontroli odnośnie zgodności z Umową i 
Rozporządzeniem. 

 
§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu 

Cywilnego i Rozporządzenia. 

3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową, stosuje się postanowienia Umowy Głównej co w szczególności 

obejmuje zasady świadczenia usług.  

6. Intencją Stron jest, aby wszelkie podejmowane przez nie czynności w zakresie danych osobowych odbywały się w 

całkowitej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z RODO W tym celu 
Strony postanawiają, że wszystkie ich prawa i obowiązki określone w niniejszej umowie powinny być 

interpretowane w świetle obowiązujących regulacji prawnych dotyczących danych osobowych oraz ich wykładni 
dokonywanej przez kompetentne do tego organy władzy publicznej. 

7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było w momencie jej zawarcia z mocy 

prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub 
możliwość wyegzekwowania pozostałych jej postanowień. 

 

 
____________________________________ 

Podmiot przetwarzający 

 
____________________________________ 

Administrator 
 

 

 
 

 


