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zał. nr 2 do zapytania ofertowego                        wzór umowy                           Nr sprawy  PCZ-NZP-382/19/21 

 

UMOWA NR PCZ-NZP-381/…../21  
 

zawarta w dniu ………..2021 r. w  Lwówku Śląskim pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia  Spółką  z o. o.        

z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,             

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000315228,  z kapitałem zakładowym 

9 230 000,00 złotych, NIP 6161528548 

reprezentowanym(ą) przez: 

1. Prezesa Zarządu – Adama Zdaniuka 

zwanym(ą) dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a 

………………………………………………………………………………  

reprezentowanym(ą) przez: 

1. ….................................................................................................................. 

2. ….................................................................................................................. 

zwanym(ą) dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na „Dostawy gazów medycznych” art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), nr sprawy PCZ-NZP-382/19/21.  

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy gazów medycznych własnym 

transportem wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  z siedzibą                 w 

Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7 przez okres 24 miesięcy zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy oraz 

potrzebami Zamawiającego. 

1.2. Miejscem dostawy gazów medycznych jest Szpital w Lwówku Śląskim ul. Kościelna 21 oraz Szpital w 

Gryfowie Śląskim ul. Rzeczna 25.  

1.3. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonymi niniejszą 

umową warunkami. 

1.4. Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych lub pisemnych zamówień, składanych 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

1.5. Realizacja dostaw odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od telefonicznego 

zgłoszenia zapotrzebowania. 

1.6. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede 

wszystkim Kodeks Cywilny. 

1.6. Gdziekolwiek w treści umowy i dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni 

dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po ich uprzednim 

parafowaniu przez upoważnione osoby.  

1.7. Termin „Towary” oznacza wszelkie towary, w tym również gaz i urządzenia będące przedmiotem dostaw. 

 

2. Zapoznanie się Wykonawcy z miejscem realizacji zadania. 

Ustala się, że Wykonawca przed złożeniem oferty zaznajomił się z miejscem oraz warunkami pomieszczeń    

przeznaczonych na magazynowanie gazów w Szpitalu w Lwówku Śl. ul. Kościelna  21 oraz w Szpitalu w  

Gryfowie Śl. ul. Rzeczna 25.    

       
3. Obowiązki i zadania Wykonawcy. 

3.1 Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością i zgodnie z 

postanowieniami umowy.  

3.2 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych towarów: 

certyfikaty jakości i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie Polski 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

4. Ryzyko związane z towarami i dostawą. 

4.1.  Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego 

dopiero po dokonaniu odbioru lub przekazaniu towarów osobie upoważnionej przez Zamawiającego do miejsca 
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oznaczonego w zamówieniu. 

4.2. O wszelkich niedoborach ilościowych, jakościowych, utracie, szkodach i innych niezgodnych z 

postanowieniami umowy zdarzeniach, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, Wykonawca musi być 

poinformowany w ciągu 3 dni od dnia dostawy, a o braku dostawy – w ciągu 1 dnia od dnia, w którym dostawa 

miała nastąpić, pod rygorem utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę.  

4.3.  Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty, wynikające z podania złego adresu magazynu, 

nie przygotowania magazynu do przyjęcia dostawy.  

4.4.  W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego asortymentu gazów  

wymienionych w zał. nr l do niniejszej umowy, Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań z tego tytułu wobec 

Zamawiającego. 

 

5.   Gwarancje 

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony gaz spełniać będzie normy zawarte w Polskich Normach i Farmakopei 

Polskiej oraz  dyrektywy 93/42/EEC. 

       

6. Termin realizacji.   

6.1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia ………. 2022 r. do dnia …….. .2024 r.   

 

7.   Wynagrodzenie 

7.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest wynagrodzeniem, ustalonym w oparciu o 

formularz cenowy, będący załącznikiem do oferty i będzie realizowane fakturami, wystawionymi przez 

Wykonawcę za wykonane dostawy i usługi, płatnym przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu.  

7.2. W przypadku nieterminowych płatności, przekraczających dwumiesięczne obroty, Wykonawca ma prawo 

wstrzymać sprzedaż na przelew. Fakt ten nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w dostarczeniu towaru.  

7.3. Płatność faktur dokonywana będzie z rachunku bankowego Zamawiającego. 

7.4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur  

VAT bez podpisu odbiorcy. 

7.5. Dopuszcza sie wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

przypadku zmiany: 

  1) stawki podatku od towarów i usług, 

  2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 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 zdrowotne 

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

     Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu który stanowi podstawę do żądania    

     zmiany wynagrodzenia. 

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności zmiany cen Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego      

zawiadomienia Zamawiającego. Zawiadomienie o zmianie ceny musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 

dni przed terminem wprowadzenia zmiany. W związku z powyższym Zamawiający sporządzi aneks 

wprowadzający zmiany. 

7.6. Wartość całkowita umowy zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem wynosi netto …………. zł (słownie     

      zł: ………………………….), brutto …………………… zł (słownie zł: …….………) w tym podatek VAT. 

7.7. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

8. Urządzenia 

8.1. Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu urządzenia sprawne technicznie, dopuszczone do eksploatacji,   

czyste, estetyczne butle zgodne z opisem w siwz, określone w jego ofercie oraz jej załącznikach. Wykonawca    

będzie odpowiedzialny za konserwację tych urządzeń oraz dokonywać będzie okresowo inspekcji tych   

urządzeń. Wykonawca oświadcza, że urządzenia określone w jego ofercie oraz jej załącznikach nie są   

obciążone prawami osób trzecich”.  

8.2. Zamawiający będzie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie i dobry stan urządzeń Wykonawcy do  

momentu pokwitowania przez Wykonawcę ich odbioru. Jakiekolwiek straty lub zniszczenia muszą zostać  

niezwłocznie zgłoszone.  
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Zamawiający w szczególności:   

• będzie używał urządzeń Wykonawcy w odpowiedni sposób, zachowując zasady bezpieczeństwa oraz 

zapewni, że inne urządzenia używane wraz z urządzeniami Wykonawcy lub gazem Wykonawcy są 

bezpieczne i odpowiednie; 

• nie będzie korzystał z urządzeń Wykonawcy do innych celów niż te, dla których zostały zainstalowane; 

• zapewni, że cały personel, który będzie obsługiwał urządzenia Wykonawcy zostanie odpowiednio 

przeszkolony; 

• podejmie niezbędne kroki aby zabezpieczyć urządzenia Wykonawcy przed dostawaniem się do nich ciał 

obcych; 

• zapewni, że w pobliżu urządzeń Wykonawcy nie zostaną zainstalowane lub nie będą obsługiwane żadne 

urządzenia, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo; 

• zapewni, aby urządzenia Wykonawcy były utrzymane w czystości i miejsce wokół nich nie było 

zastawione oraz możliwy był bezpieczny dojazd i rozładunek gazów medycznych 

• będzie przeprowadzał rutynowe przeglądy instalacji i innych urządzeń Wykonawcy co do których 

Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzania prac konserwacyjnych; 

8.3. Butle stanowią wyłączną własność Wykonawcy. 

1) Wszystkie butle muszą być zwrócone czyste i w stanie nadającym się do użytku, z zamkniętymi            

                                         zaworami, z osłoną zaworu i/lub kołpakami. 

2) Zamawiający zostanie obciążony kosztami nowej butli, jeśli butlę utracił (zaginęła) lub została 

      uszkodzona z winy Zamawiającego w sposób uniemożliwiający jej naprawę, lub kosztami doprowadzenia butli   

     do stanu używalności. 

3) Wykonawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli i towarów będących w dyspozycji                                                

     (posiadaniu) Zamawiającego.  

4) Zamawiający nie będzie napełniał butli należących do Wykonawcy poza Wykonawcą, jak też nie              

                                         może odsprzedać gazu w butlach Wykonawcy. 

5) Zamawiający – na okresowe zgłaszane żądania Wykonawcy – przeprowadzi inwentaryzację butli będą  

                                         będących własnością Wykonawcy i pozostających w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający              

                                         dostarczy Wykonawcy protokół wyników tej inwentaryzacji.  

8.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty strat lub zniszczeń urządzeń Wykonawcy  (z wyjątkiem zwykłego 

zużycia się)  w przypadku konieczności ich wymiany według obowiązujących cen sprzedaży a w przypadku 

konieczności napraw według obowiązujących stawek chyba, że zniszczenia lub straty nastąpią na skutek 

niedbalstwa Wykonawcy. 

8.5. Zamawiający nie obciąży, nie zastawi, nie sprzeda, nie wydzierżawi lub w inny sposób nie pozbędzie się   

      posiadanych urządzeń stanowiących własność Wykonawcy. 

8.6. Zamawiający  jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo osób z tytułu ryzyka związanego z          

      posiadaniem przez niego towarów i urządzeń Wykonawcy. 

     Wykonawca dostarczy odpowiednie materiały instruktażowe dotyczące bezpieczeństwa, Zamawiający musi   

      zapewnić aby osoby, które korzystają, obsługują, wykonują prace konserwacyjne urządzeń Wykonawcy,   

      przechowują lub transportują gazy, zostały odpowiednio przeszkolone i otrzymały odpowiednie materiały   

      instruktażowe na temat bezpieczeństwa. 

 

9. Kary umowne 

9.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy wykonywaniu dostaw oraz za nienależyte wykonanie czynności 

będących przedmiotem udzielenia zamówienia publicznego w tym nieterminowe wykonanie zamówienia w 

wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w pkt. 7.6.  

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy,   

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki w zapłacie za przedmiot dostawy. 

9.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody,  

strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie  

wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym  

wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.  

9.3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni  

od daty wystąpienia przez stronę drugą z uzasadnionym żądaniem zapłaty. 
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9.4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

9.5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w ustalonym 

terminie. 

 

10. Zmiana umowy 

10.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

10.2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

10.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:  

1) zmiana danych, podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);  

2) zmiana nazwy handlowej wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;  

3) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę, (może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody 

Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy);  

4) zmiana stawki podatku VAT - cena netto nie ulega zmianie;  

5) brak wyrobu stanowiącego przedmiot umowy, na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wycofanie 

z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia wyrobem równoważnym o tych samych lub 

wyższych parametrach i zastosowaniu - po cenie nie wyższej niż w ofercie stanowiącej załącznik do  umowy;  

6) w przypadku udokumentowanego braku (chwilowego lub całkowitego) dostaw zaoferowanych gazów o nazwie 

handlowej wskazanej przez wykonawcę w ofercie i umowie, Zamawiający wymaga dostarczenia produktu 

równoważnego o parametrach nie gorszych od oferowanych przy zachowaniu cen jednostkowych i po 

zaakceptowaniu tej zmiany przez Zamawiającego;  

7) Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu obowiązywania zawartej umowy, zwiększenia ilości 

dostaw pod warunkiem, że suma wartości pierwotnej umowy i łączna wartość zmian nie przekroczy 130 000,00 zł 

netto  

8) zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia z przyczyn wynikających 

ze specyfiki działalności Zamawiającego. 

 
11. Odstąpienie od umowy 

11.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

  1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie    

      publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym   

      przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

  2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

  3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

  4) w przypadku, gdy Wykonawca dokona dostawy, która nie będzie zawierała całości zamawianego towaru  lub   

      towar będzie zawierał wady, dostarczony towar będzie inny niż określony w ofercie lub zamówieniu, wówczas  

      Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o uzupełnienie brakującego towaru lub wymianę towaru   

      na właściwy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia lub wymiany towaru nie później   

      niż w ciągu 24 godzin od chwili powiadomienia o braku w towarze lub jego wadach lub niezgodności z ofertą   

      lub zamówieniem. 

      W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, po trzech wezwaniach do usunięcia uchybień, Zamawiający          

       odstąpi od umowy w terminie natychmiastowym, żądając kary umownej w wysokości 10% wartości niniejszej   

       umowy”. 

11.2. W wypadkach wymienionych w pkt. 11.1 pkt. 1)-3) Zamawiający może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

11.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

        1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą faktur dłużej niż 60 dni po terminie ich zapłaty po uprzednim               

            wystosowaniu wezwania do zapłaty, 

        2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego,  

        3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego. 

11.4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego    

       oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

11.5 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące   

      obowiązki szczegółowe: 

  1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego   

      sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji towarów według stanu na dzień odstąpienia, 

 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez   
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     Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy   

     nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

  3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objętego przedmiotem      

      zamówienia urządzenia i inne materiały lub rzeczy przez niego dostarczone lub wniesione, 

  4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,   

      obowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace,   

      które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

11.6 W przypadku wypowiedzenia umowy lub zaprzestania dostaw Zamawiający zobowiązany jest do 

natychmiastowego wydania lub umożliwienia odbioru przez Wykonawcę jego własności.  

 

12. Siła wyższa. 

12.1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony 

traktowane jako Siła Wyższa. 

12.2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 

oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia 

proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, 

epidemie, akty administracji państwowej itp. 

12.3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich 

przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w 

takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania 

zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

12.4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 

płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

12.5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 

postanowiły inaczej. 

 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7,        

    59-600 Lwówek Śląski (KRS 0000315228) (zwana dalej Spółką z o. o.) 

    Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, e-mail: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl ,  

    numer telefonu +48 75 782 01 11, +48 516 145 017, numer faksu +48 75 782 44 17. 

2) Spółka z o. o. powołała Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku    

    jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw  

    przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.  

    Dane kontaktowe: Monika Śmieszek, tel. +48 75 782 01 37, e-mail: iod@pczlwowek.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia   

    publicznego nr  PCZ-NZP-382/19/21, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „dostawy gazów  

    medycznych”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt   

    uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z: 

  - ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

  - 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 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) 

  - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie   

    dokumentacja postępowania w oparciu o 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto  odbiorcą danych mogą być osoby   

    wykonujące czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest   

    dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nadanego upoważnienia. 

5) Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy  
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    Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania   

    umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem  

    ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie  

    zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp.   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,   

    stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 2; 

  - 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 3;   

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  

   przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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.  

 

14. Postanowienia końcowe. 

14.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 

umowy pod rygorem nieważności. 

14.2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

14.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy 

z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021 poz. 1977 ze zm.). 

14.4. Umowę i załącznik w postaci formularza ofertowo cenowego, stanowiącego jej integralną część sporządzono w 

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 
3  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 


