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Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do 

przeciwdziałania i zwalczenia epidemii”, realizowanego ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

UMOWA 

zawarta w dniu 15.01.2021 r. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,  NIP 9591645790, REGON 

291009372 

Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 

Tomasza Plebana – Wicestarostę. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

MEDISEPT Sp. z o. o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz, wpisaną do rejestru 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020407, NIP: 9460010016,  

REGON: 430566102,  

reprezentowaną przez:  

Przemysława Śnieżyńskiego – Prezesa Zarządu, 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot zamówienia płatny: z działu 851 rozdziału 85195 § 4217, 6067 

Strony zawierają umowę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, 

Wykonawcy wyłonionego w trybie Zaproszenia do złożenia oferty prowadzonego zgodnie  

z zasadą konkurencyjności na „Dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu medycznego 

wraz ze szkoleniem personelu” na warunkach określonych w postępowaniu zostaje zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje realizację Zadania V tj. dostawa dozowników na płyn  

do dezynfekcji rąk – łokciowych 500 ml, symbol IM-DEZ-MLO11 w ilości 318 

sztuk, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert – Załącznik 1 nr niniejszej 

umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 23.11.2020r., stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

2. Parametry techniczne przedmiotu umowy są wyszczególnione i szczegółowo opisane  

w Załączniku nr 1e do Zaproszenia – OPZ dla Zadania V. 

3. Przedmiot umowy obejmuje zakup wraz z dostawą, rozładunkiem, 

przetransportowaniem na miejsce przeznaczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy z rokiem produkcji 2020, 

b) oferowany przedmiot umowy jest kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami  

i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania, 

c) oferowany przedmiot umowy spełnia wymogi Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wprowadzony do obrotu i używania 

w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE jak również oznaczony znakiem 

CE. (jeżeli dotyczy zgodnie z OPZ). 
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§ 2 

Dostawa i termin realizacji 

1. Dostawa nastąpi w całości w terminie 20 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy tj. do dnia 4.02.2021r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1: 

a) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) w cenie określonej w ofercie Wykonawcy, 

c) transportem Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 

25-211 Kielce, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 

14:00. 

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia przedmiotu umowy wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy,  

b) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji obsługi w języku polskim, 

4. Jeżeli uszkodzenie sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w czasie trwania 

transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

Wymagania jakościowe 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony w ramach niniejszej umowy 

będzie: 

a) zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 

1e do Zaproszenia do składania ofert,  

b) posiadał dokumenty wskazane w Zaproszeniu do złożenia oferty w Rozdziale V 

adekwatnie do Zadania V, 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wraz z przedmiotem umowy następujących 

dokumentów: 

a) instrukcji obsługi (użytkowania) sporządzonych w języku polskim, kart 

gwarancyjnych, 

b) dokumentacji technicznej przedmiotu umowy niezbędnej do zainstalowania  

i uruchomienia dostarczonego sprzętu w celu prawidłowej eksploatacji. 

3. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza przedmiot umowy do momentu dokonania 

końcowego odbioru sprzętu. 

4. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi: 12 miesięcy (zgodnie z ofertą)  

i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 

5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (przyjęte zgłoszenie, podjęcie naprawy) nie może 

przekraczać 48 godzin (dni robocze). 

6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie 

gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej 

lub paszporcie technicznym. 

7. Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przerwy w użytkowaniu 

uszkodzonego urządzenia. 

8. Czas usunięcia wady/usterki – do 7 dni kalendarzowych od podjęcia naprawy. 

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 

nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).  

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na 

skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego  

z instrukcją producenta. 
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11. Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, gdy 

wada nie da się usunąć, gdy Wykonawca nie usunął wady w  ustalonym terminie lub 

gdy wada ujawniła się w rzeczy (części), która była już przedmiotem trzykrotnej 

naprawy.  

12. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji 

określa dokument gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania przedmiotu 

umowy.  

§ 4 

Wynagrodzenie i rozliczenia 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 wynosi netto 24 168,00 zł, a po uwzględnieniu 23% podatku 

VAT tj. 5 558,64 zł koszt brutto wynosi 29 726,64 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć 

tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 64/100, w tym: 

a) Za zadanie V * wynosi netto 24 168,00 zł, a po uwzględnieniu 23 % podatku 

VAT tj. zł. 5 558,64 zł koszt brutto wynosi 29 726,64 zł. 

Wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie cen jednostkowych przedstawionych  

w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty jakie  

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie  roszczenia finansowe Wykonawcy 

z tytułu realizacji umowy. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest należyte wykonanie 

przedmiotu umowy w ramach każdego Zadania, potwierdzone pisemnym Protokołem 

zdawczo-odbiorczym, podpisanymi bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem w terminie 

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 

konto Wykonawcy nr 53 1020 3147 0000 8202 0078 0239. 

5. Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  

w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności w terminie określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 4. 

  W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4, 

 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

 odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 

 nieterminowej płatności. 
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9. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy,  

a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób: 

  Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 

  Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

11. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

12. Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie jest niedopuszczalne bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty określonego w ust. 4 Wykonawca ma 

prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. 

14. Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z pobierania rekompensaty, o której mowa w art. 

10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2020.935 z późn. zm.). 

 

§ 5 

Reklamacje 

1. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego: 

a) elementu; 

b) dozownika na wolny od wad w terminie do 10 dni od otrzymania reklamacji 

(złożonej telefonicznie i potwierdzonej za pomocą faxu lub e-maila). 

2. Koszty rozpatrzenia reklamacji ponosi Wykonawca. 

3. Zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po jej ujawnieniu, zostanie złożone 

telefonicznie Wykonawcy oraz za pomocą faxu lub e-maila na dane kontaktowe podane 

w ofercie . 

4. Nieudzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i niezastosowanie się do jej wymogów 

w terminie podanym w ust. 1 powyżej uprawnia Zamawiającego do zaangażowania 

innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji 

dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty i ryzyko tzw. wykonania 

zastępczego będą obciążać Wykonawcę. 

 

§ 6 

Kary Umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za dane Zadanie, 

którego odstąpienie dotyczy, 

b) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 

Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej  

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa  

w § 4 ust. 1, za dane Zadanie, którego odstąpienie dotyczy, z zastrzeżeniem  

§ 7 ust. 3, 

c) w razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru  

z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości łącznego 
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wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, w realizacji Zadania, którego zwłoka dotyczy,  

d) w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2%  

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, w realizacji Zadania, którego zwłoka dotyczy. 

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty 

księgowej z tytułu kary umownej z oznaczonym terminem płatności bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego 

uregulowania kar umownych. 

5. Łączna wysokość naliczanych kar umownych nie może przekroczy kwotę 5 % łącznego 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1. 

 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

1. Poza przypadkami wymienionymi w ustawie Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 

miesięcznego terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który: 

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej 

w zakresie objętym zamówieniem, 

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, 

c) nie posiada ważnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania 

jakościowe opisane w § 3 niemniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowych bez 

ponoszenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) dostarczania przez Wykonawcę towaru niezgodnego pod względem jakości i/lub 

ilości, jeżeli Wykonawca nie wymieni dostarczonego towaru na wolny od wad, przy 

uwzględnieniu kar z tytułu § 6 ust. 1 lit. c). 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na 

piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji: 

a) zmiany zapisów umowy, gdy dotyczą skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji + 30% dla każdego z produktów, 

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień 
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umowy do zmiany przepisów prawa, 

c) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych 

zmian, 

d) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których 

Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć 

i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania 

umowy do tych zmian, 

e) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły 

wyższej np. epidemia, powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy  

w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy, 

f) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności 

zsynchronizowania terminów z innymi działaniami realizowanymi w projekcie  

albo spowodowanej czynnikami obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację 

zamówienia w pierwotnie ustalonym czasie; 

g) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika  

z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

h) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do 

zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych 

Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa; 

i) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach 

obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia 

w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub 

technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; 

j) zmiany obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę 

przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.  

k) zmiany obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  

w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu 

niezmienionej ceny netto. 

l) zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta 

zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki 

VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, przy jednoczesnym zachowaniu 

niezmienionej ceny netto. 

m) zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany 

klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej 

stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, przy jednoczesnym zachowaniu 

niezmienionej ceny netto. 

n) zapisów umowy, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści 

niepowodujących zmiany celu i istoty umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
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piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

 

§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

a) ze strony Zamawiającego - Michał Molenda, tel. 41 200 15 59,  

e-mail: molenda.m@powiat.kielce.pl  

b) ze strony Wykonawcy – Anna Tarczyńska, tel. 81 535 22 38, 501 946 104,  

e-mail: a.tarczynska@medisept.pl  

 

§ 9 

Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, 

informuję że: 

1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem danych osobowych 

będzie Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  

Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl   

3. Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy  

z wybranym Wykonawcą. 

4. Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich 

podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego 

oraz osoby lub podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Dane, osoby 

której dotyczą będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami 

prawa. 

6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz 

innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem 

umowy z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz 

wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami.  

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  swoich danych osobowych  

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

mailto:molenda.m@powiat.kielce.pl
mailto:a.tarczynska@medisept.pl
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zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy,  

• 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 z zastrzeżeniem, iż 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,  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych  narusza przepisy RODO.  

9. Wykonawca nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym 

organizacjom międzynarodowym. 

10. Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu wynikających  

z RODO tj.:  

⎯ obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca 

bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 

4 RODO),  

⎯ obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych 

osobowych)  

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno  

z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

⎯ w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia  

o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO.  

 W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym 

 Załącznik nr 2 do SIWZ, składa stosowne oświadczenie. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Bez zgody podmiotu tworzącego  Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać 

żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć 

umowy poręczenia w stosunku do  zobowiązań Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 

a) przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. 

zm.) 

b) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 tj. z późn. zm.), 

c) przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2020.295 t.j. z późn. zm.), 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
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egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Załączniki: 

⎯ Załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania ofert wraz z załacznikami, 

⎯ Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy  

Zamawiający                                                                                              Wykonawca 

  

 

 

Starosta Kielecki podpisał  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


