ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
UMOWY NR _ _ _ /DN/2020
zawarta w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron, zwana dalej „umową”, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5,
kod 01-934 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
REGON 016321074,
NIP 522-25-48-391,
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Roberta Gałązkowskiego
a
…………………… wpisaną do …………………… pod numerem ……………………
REGON ……………………; NIP ……………………
zwaną dalej ……………………
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
……………………
zwanych dalej łącznie Stronami lub każdą z osobna Stroną.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego nr ZP/…/…/2020 na „Zakup wraz z dostawą urządzeń
medycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Poprawa potencjału krajowego
i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na Ukrainie (Moduł II)” zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Strony
zawierają umowę następującej treści:

1.

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
1) Defibrylator transportowy – 4 zestawy (zadanie nr 1);
2) Aparat EKG – 5 zestawów (Zadanie nr 2);
3) Kardiomonitor stacjonarno-transportowy – 18 zestawów (Zadanie nr 3);
4) Kardiomonitor do stanowiska intensywnej terapii – 2 zestawy (Zadanie nr 4);
5) Pompa infuzyjna – 35 zestawów (Zadanie nr 5);
6) Aparat RTG mobilny przyłóżkowy – 1 zestaw (Zadanie nr 6);
Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

7) Respirator transportowy – 2 zestawy (Zadanie nr 7);
8) Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 2 zestawy (Zadanie nr 8);
9) Aparat USG przenośny – 2 zestawy (Zadanie nr 9);
10) Aparat USG stacjonarny – 1 zestaw (Zadanie nr 10);
zwane dalej także „urządzeniem/ami medycznym/mi” lub zamiennie „przedmiotem
umowy” na rzecz Klinicznego Szpitala Pogotowia Ratunkowego we Lwowie, dalej
zwany także „Partnerem Projektu”.
Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia medyczne określone w ust. 1, muszą spełniać
wymogi, określone w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy oraz być zgodne ze złożonym formularzem oferty zwanym
dalej „Ofertą Wykonawcy” z dnia ..........................., stanowiącym załącznik nr … do
umowy.
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż Zamawiający zobowiązany jest
rozliczyć środki finansowe otrzymane na realizację niniejszej umowy, na podstawie
faktury dostarczonej wraz z urządzeniami, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 grudnia 2020 roku pod rygorem skorzystania z uprawnienia,
o którym mowa w § 7 ust. 3.
§2
Całkowitą wartość umowy stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe, Strony ustalają
do kwoty brutto ………….. PLN (słownie: …….…..……………………………………),
w tym netto ………….. PLN (słownie: …….…..……………………………………).
Całkowita wartość umowy, określona w ust. 1 obejmuje:
1) koszt urządzeń medycznych;
2) wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń medycznych Zamawiającemu
(w szczególności oznakowanie urządzeń medycznych, przygotowanie dostawy,
transport, opłaty celne – jeżeli dotyczy, ubezpieczenie);
3) koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych, określone w § 5 ust. 13;
4) przewidziane szkolenia, określone w § 4.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowaną w terminie dostawę
urządzeń medycznych, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
i podpisaniu przez Strony „Protokołu Odbioru” urządzeń medycznych z adnotacją „bez
zastrzeżeń”, w dniu dostawy. Faktura zostanie wystawiona i dostarczona
Zamawiającemu wraz z urządzeniami medycznymi w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 grudnia 2020 roku.
Zapłata za dostarczone urządzenie/a medyczne będzie realizowana przelewem
na wskazany również na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
......…………….……………………………...…, na podstawie faktury VAT.
Data wystawienia faktury VAT nie może być wcześniejsza niż realizacja dostawy
urządzenia medycznego.
Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot i kar umownych, o których mowa
w § 7 i 8 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Całkowita wartość umowy w okresie obowiązywania umowy nie podlega zmianom
i waloryzacji, z zastrzeżeniem zapisów w § 9 ust. 4.
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Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji
umowy oraz na dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej zmianą
wierzyciela lub obrotem wierzytelnościami wynikającymi z umowy.
10. Strony nie przewidują wpłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
9.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia medyczne do siedziby
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku wraz
z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie medyczne posiada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 211).
Wraz z urządzeniami medycznymi Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
1) deklarację
zgodności
dla
przedmiotu
zamówienia,
przeprowadzanej
przy współudziale jednostki notyfikowanej lub Certyfikat zgodności dla przedmiotu
zamówienia, wydany przez jednostkę notyfikowaną, w celu oznaczenia znakiem CE;
2) listę preparatów biobójczych ogólnie dostępnych do mycia i dezynfekcji urządzenia
i akcesoriów;
3) instrukcję obsługi w języku angielskim (i ukraińskim* skreślić jeżeli nie dotyczy - parametr
punktowany
zgodnie z Ofertą Wykonawcy), w wersji papierowej i elektronicznej;
4) kartę gwarancyjną w języku angielskim (i ukraińskim* skreślić jeżeli nie dotyczy - parametr
punktowany
zgodnie z Ofertą Wykonawcy) zawierającą w szczególności:
i. warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii;
ii. okres ochrony gwarancyjnej;
iii. wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa
firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu) na terenie Polski
(i Ukrainy -jeżeli istnieje);
5) paszport techniczny w języku angielskim (i ukraińskim* skreślić jeżeli nie dotyczy - parametr
punktowany
zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
Jako miejsce dostawy urządzeń medycznych Strony ustalają siedzibę Zamawiającego:
ul. Księżycowa 5 w Warszawie.
Dostawa urządzeń medycznych do Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Urządzenia medyczne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem
i znajdować się w opakowaniach kartonowych.
Urządzenia
medyczne
w
opakowaniach
kartonowych
muszą
zostać
umieszczone/zabezpieczone na paletach EURO (zapis dotyczy Zadania nr 2, 3 i 5).
Urządzenia medyczne muszą zostać oznakowane przez Wykonawcę zgodnie
z „Wytycznymi dotyczącymi informowania o projektach oraz znakowania projektów
realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej”, stanowiący załącznik nr 3
do umowy.
Najpóźniej w dniu poprzedzającym upływ terminu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
zgłosi Zamawiającemu gotowość urządzeń medycznych do dostarczenia
Zamawiającemu, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 3.
Zamawiający dokona odbioru urządzeń medycznych w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 grudnia 2020 roku. Z dostawy urządzeń medycznych zostanie sporządzony
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pisemny „Protokół odbioru”, podpisany przez Strony umowy z adnotacją
„bez zastrzeżeń”, stwierdzający w szczególności zgodność dostarczonych urządzeń
medycznych z Ofertą Wykonawcy i Opisem przedmiotu zamówienia
oraz w odpowiedniej ilości, pod warunkiem, iż nie zostały spełnione przesłanki zawarte
w ust. 10 niniejszego paragrafu.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas czynności odbioru urządzeń
medycznych, niezgodności i/lub nieodpowiedniej ilości i/lub wad w dostarczonych
urządzeniach medycznych, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia urządzeń
medycznych, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia urządzeń
medycznych, zgodnych z Ofertą Wykonawcy i Opisem przedmiotu zamówienia
i/lub w odpowiedniej ilości i/lub wolnych od wad.
11. Termin ponownej dostawy urządzeń medycznych, o którym mowa w ust. 10, nie wpływa
na przesunięcie terminu, o którym mowa w ust. 1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

§4
W ramach umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowiązuje się przeprowadzić szkolenia w obsłudze dostarczonego urządzenia
dla personelu Partnera Projektu.
Wykonawca oświadcza, że szkolenie gwarantuje dostateczne przyswojenie wiedzy
teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
Szczegóły zakresu, tematyki i formy szkoleń, ilość osób do przeszkolenia, ilość godzin
zostaną ustalone z Wykonawcą w terminie do sześćdziesięciu (60) dni od dnia podpisania
umowy.
Szkolenia odbędą się w Klinicznym Szpitalu Pogotowia Ratunkowego we Lwowie,
w terminach wskazanych przez Zamawiającego lub Partnera Projektu na terenie
Ukrainy.
Jeżeli wpływ sytuacji związanej z wirusem SARS-Co-2 (chorobą COVID-19) lub inne
okoliczności, na które Zamawiający lub Wykonawca nie ma wpływu, uniemożliwią
przeprowadzenie szkoleń w Klinicznym Szpitalu Pogotowia Ratunkowego we Lwowie
Zamawiający dopuszcza szkolenia e-learningowe lub wideokonferencje. Zastosowana
forma do decyzji Zamawiającego i/lub Partnera Projektu.
Szkolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą odbywały się w języku
ukraińskim. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w języku angielskim przy
udziale tłumacza.
Zakończenie każdego rodzaju szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem,
poświadczającym ukończenie kursu przez osobę wyznaczoną przez Partnera Projektu.
§5
Wykonawca gwarantuje, że każde dostarczone urządzenie medyczne jest nowe, spełnia
normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzenia.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne urządzeń
medycznych wynosi …. miesiące, liczone od dnia podpisania „Protokołu Odbioru”
urządzeń medycznych bez zastrzeżeń.
Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela:
1) na urządzenia medyczne gwarancji na okres ....... miesięcy (min. 24 miesiące zgodnie
z Ofertą Wykonawcy);
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2) na akcesoria wielorazowe gwarancji na okres ....... miesięcy (min. 12 miesięcy
zgodnie z Ofertą Wykonawcy);
liczonej od daty podpisania „Protokołu Odbioru” urządzeń medycznych bez zastrzeżeń.
Wykonawca w całym okresie obowiązywania gwarancji wskazanym w ust. 3 zapewnia
autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawniony serwis, wskazany w karcie
gwarancyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. d.
Zamawiający lub Partner Projektu w okresie gwarancji, niezwłocznie powiadomią
Wykonawcę, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 5,
o niesprawności urządzenia medycznego i/lub akcesoriów wielorazowych.
Czas reakcji/podjęcia naprawy przez serwis na zgłoszenie gwarancyjne nie może
przekroczyć 48 godzin od momentu powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.
W przypadku 3-krotnej naprawy lub gdy naprawa jest niemożliwa, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.
W ramach przyznanej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany
na nowe wadliwego urządzenia medycznego lub dostawy urządzenia zastępczego
w terminie do siedmiu (7) dni od daty wysłania przez Zamawiającego lub Partnera
Projektu, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 5, zawiadomienia
o wadach, stwierdzonych w urządzeniu medycznym. Wybór sposobu doprowadzenia
urządzenia medycznego do stanu zgodnego z umową należy do Zamawiającego lub
Partnera Projektu.
W przypadku naprawy któregokolwiek urządzenia, trwającej lub przewidywanej powyżej
terminu określonego w ust. 8, Wykonawca (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) zapewni
Partnerowi Projektu na czas naprawy urządzenie zastępcze, o tych samych parametrach
lub wyższych. * zapis ust. 9 skreślić jeżeli nie dotyczy - parametr punktowany oferty
Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
lub Partnerowi Projektu nowe urządzenie medyczne wolne od wad albo dokonał jego
istotnej naprawy, termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
urządzenia medycznego wolnego od wad lub zwrotu naprawionego. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy.
Wykonawca gwarantuje dostępność i sprzedaż części zamiennych przez okres
nie mniej niż osiem (8) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego
do Zamawiającego, na podstawie podpisanego „Protokołu Odbioru” bez zastrzeżeń.
W czasie trwania gwarancji urządzenia podlegają przeglądom sprawności technicznej,
dalej zwane także „przeglądami”, w liczbie określonej przez producenta oraz aktualizacji
oprogramowania (jeżeli dotyczy) do najnowszej wersji. Ostatni przegląd nastąpi
nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem okresu gwarancji. Wykonanie
przeglądu zostanie potwierdzone w dokumentacji serwisowej urządzenia.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądu, w tym koszt części zamiennych,
części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta,
podlegających wymianie w ramach przeglądu (jeżeli dotyczy), koszt czynności
konserwacyjno-przeglądowych, napraw oraz koszt przesłania/przewiezienia urządzenia
między Partnerem Projektu a Wykonawcą lub koszt dojazdu do Partnera Projektu
w trakcie trwania okresu gwarancyjnego ponosi Wykonawca.
Gwarancyjne przeglądy urządzenia medycznego, tj. Aparatu RTG mobilnego
przyłóżkowego (zapis dotyczy Zadania nr 6) lub Aparatu USG stacjonarnego (zapis
dotyczy Zadania nr 10) będą odbywały się w siedzibie Partnera Projektu,
tj. w Klinicznym Szpitalu Pogotowia Ratunkowego we Lwowie.
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2.

3.

4.
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§6
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, w szczególności
do podpisania „Protokołu Odbioru” urządzeń medycznych i odbioru faktury VAT jest
Kierownik Działu Logistyki Medycznej Zamawiającego.
Do składania oświadczeń w związku z realizacją umowy upoważnieni są: ze strony
Zamawiającego …………………., ze strony Partnera Projektu ………………….
a ze strony Wykonawcy ………………….
Dane kontaktowe ze strony Zamawiającego:
1) tel.: (+48) 22 22 99 ………………….;
2) poczta elektroniczna: ………………….@lpr.com.pl
Dane kontaktowe ze strony Partnera Projektu:
1) tel.: (+ …) ………………….;
2) poczta elektroniczna: ………………….
Dane kontaktowe ze strony Wykonawcy:
1) tel.: (+48) ………………….;
2) poczta elektroniczna: ………………….
§7
Strony ustalają kary za opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów
określonych w umowie, a w szczególności o którym mowa w § 3 ust. 1 lub na jej
podstawie:
1) w przypadku dostawy – w wysokości 2% niezrealizowanej wartości brutto umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) w przypadku gwarancji – w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w usunięciu wad, przez który Strony rozumieją naprawę lub wymianę
przedmiotu umowy, albo dostawy urządzenia zastępczego zgodnie z § 5 ust. 6, ust. 8,
ust. 12.
W przypadku skrócenia okresu dostępności i sprzedaży części, o których mowa
w § 5 ust. 11 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 10%
wartości brutto umowy za każdy rok skrócenia tego okresu.
Wykonawca wyraża zgodę, na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku
z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownych.
§8
Zamawiający w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r. może odstąpić od umowy
w całości lub w części, w trybie natychmiastowym bez wyznaczenia Wykonawcy
jakiegokolwiek dodatkowego terminu, jeżeli łącznie: nie zostanie zachowany przez
Wykonawcę termin dostawy urządzeń medycznych oraz termin wystawienia
i dostarczenia faktury VAT, określony w § 3 ust. 1 oraz nie zostaną dostarczone
dokumenty określone w § 3 ust. 3.
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Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %
wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy dostarczone urządzenia medyczne okażą się niezgodne z ofertą
Wykonawcy, a Wykonawca nie dostarczy urządzeń medycznych, zgodnych z umową w
terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 % wartości brutto umowy.
5. Odstąpienie od umowy następuje w dniu, w którym druga Strona mogła zapoznać
się z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
6. W okresie obowiązywania umowy, w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości
lub od pozostałej części, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
1) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszeniu upadłości, otwarcia likwidacji,
wszczęcia postępowania naprawczego;
2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu, uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień umowy;
5) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, niezbędnych do realizacji umowy;
6) w okolicznościach, określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o wystąpieniu
zdarzeń, opisanych w ust. 7, w ciągu 2 dni liczonych od daty ich wystąpienia.
9. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku likwidacji
Zamawiającego.
10. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych umową w szczególności zastosowanie mają ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm).
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności.
3.
4.

Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda
zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych w ust. 2 i 4.
Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy:
1) obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić
w każdym czasie;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie
przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dotyczących ochrony danych
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osobowych, treść umów będzie zmieniała się stosownie do wprowadzanych
rozwiązań prawnych;
3) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie
zmiana ceny brutto;
4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnego wpływu sytuacji
związanej z wirusem SARS-Co-2 (chorobą COVID-19) na możliwość realizacji
przedmiotu umowy.

1.

§ 10
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.

Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy
ich przetwarzaniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

3.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
– również w zakresie firmy.

§ 11
1. Wykonawca (jeżeli dotyczy) zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie jednego (1) tygodnia przed terminem dostawy, pisemnie poinformować
Zamawiającego, że realizacja umowy wiąże się z dostawą towarów o znaczeniu
strategicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 509) przedstawiając wykaz takich towarów.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oprócz wykazu towarów, muszą zawierać numer
kontrolny towaru określony zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.
U. 2020 poz. 901) – dla uzbrojenia;
2) Rozporządzeniem Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE 2009 r. L134/1
ze zm.) – dla produktów podwójnego zastosowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego,
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w stosunku do przekazanych informacji,
o których stanowią ust. 1 i 2.
§ 12
Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności tego
rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
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1.

§ 13
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

2.

Zgodnie z art. 781 Kodeksu Cywilnego umowę sporządzono w formie elektronicznej
przez opatrzenie jej przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
co jest równoznaczne z umową zawartą w formie pisemnej.

3.

Integralną część umowy stanowią:
1) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – formularz oferty Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 – Wytyczne dotyczące informowania o projektach oraz znakowania
projektów realizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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