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UMOWA 
(wzór) 

 
NR 

…../2019/P 
nr umowy / rok 

NA  DOSTAWĘ  

sprzętu medycznego, dla szpitala  

w Pilchowicach 

(dotyczy zadań nr 1, 2,) 

 

STRONY UMOWY 

PARAMETR WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa firmy  Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

Adres firmy  44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 

NIP  969-11-62-275 

REGON  276215293-00014 

Rejestr KRS  0000050139 

Telefon  32 235-65-27 

Fax  32 235 65 95 

WWW  www.szpital-pilchowice.pl 

e-mail  szpital@szpital-pilchowice.pl 
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UMOWA 
 

zawarta w dniu  ………….. pomiędzy: 

Nazwa Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa NIP 9691162275 

Adres 44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 REGON 276215293 

Organ 

Rejestracyjny 
Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000050139 

Reprezentant I lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska Stanowisko Dyrektor 

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną, 

a 

 

Nazwa   NIP  

Adres  REGON  
Organ 

Rejestracyjny 
 Nr KRS  

Reprezentant I 
 

 
Stanowisko  

 

 
   

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, 

na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r., poz. 

1843) -   nr spr.  26/ZP/2019  

o następującej treści:  

§ 1 – Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego  w ramach zadania/zadań: nr……. 

nazwa zadania: …………………………... , 

dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach, zgodnie z ofertą Wykonawcy z 

dnia………………….., złożoną w postępowaniu przetargowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

2. Oferta Wykonawcy i SIWZ stanowią integralną część umowy. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe określa Arkusz asortymentowo-cenowy, 

który stanowi Załącznik nr 1 do umowy.   

§ 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wszystkie produkty, określone w Załączniku nr 1 do umowy, zakwalifikowane jako wyroby 

medyczne posiadają dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r., 

poz. 175 z późn. zm), 

b) jest uprawniony do dystrybucji i sprzedaży produktów, określonych w Załączniku nr 1, na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP, a w przypadku produktu, do którego nie 

stosuje się przepisów Ustawy o wyrobach medycznych, stosowne oświadczenie potwierdzające 

wymagania Zamawiającego,  

d) niezwłocznie poinformuje - bez wezwania Zamawiającego - o jakiejkolwiek zmianie stanu prawnego 

związanego z dopuszczeniem do obrotu, jak i użytkowania na terytorium RP wyrobów medycznych 

dostarczanych Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, pod rygorem całkowitej 

odpowiedzialności za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki, powstałe w 

wyniku braku przekazania mu takich informacji. 
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§ 3 - Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem do siedziby Zamawiającego do 

lokalizacji podanych w Załączniku nr 2 w terminie do: dla zadań nr (1, 2 … - dni roboczych (wg 

formularza oferty) do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia drogą e-mail na adres: 

…….………………….. lub za pomocą faksu na nr……………………, ew. telefonicznie pod nr 

tel.………………, potwierdzonego faksem/e-mailem. 

2. W cenach jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 zawarte są wszystkie koszty związane z 

dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego tj. opakowanie, czynności związane z 

przygotowaniem dostawy, transport, rozładunek, ubezpieczenie, przesyłka itp. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7.00 – 14.00.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy. 

5. Do zamawiania i odbioru jakościowego oraz ilościowego towaru ze strony Zamawiającego 

upoważniony jest Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej  lub inna osoba upoważniona – zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Po dostarczeniu towaru Zamawiający potwierdza odbiór towaru, co nie oznacza potwierdzenia 

prawidłowości realizacji zamówienia częściowego pod względem jakościowym lub ilościowym. 

7. Upoważniony pracownik Zamawiającego dokona odbioru ilościowego i jakościowego 

dostarczonego towaru. 
8. W przypadku braku  towaru przekraczającego 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia podstawowego  

Zamawiający ma prawo wystawienia Protokołu wadliwej dostawy (Załącznik nr 3) oraz zakupu  towaru  

innego dostawcy oraz do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie. Poza tym Zamawiający może nałożyć na 

Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 7 ust.. 3. 

9. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać ważność zapewniającą bezpieczne użycie w 

terminie: dla zadań nr (1, 2, - ……..miesięcy od daty dostawy (wg formularza oferty),  

10. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć aktualne katalogi/ ulotki informacyjne oraz instrukcję w języku polskim na każde żądanie 

Zamawiającego, 

b) dostarczyć wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz 

każdorazowo przesyłać ich aktualizację w czasie trwania umowy (dotyczy odczynników 

laboratoryjnych) .  

c) przeprowadzenia na wniosek Zamawiającego, 1 raz w roku szkolenia dla pielęgniarek z zakresu 

prawidłowej kaniulizacji żył obwodowych, zaakceptowanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek lub 

Położnych lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych (dotyczy zadania nr 2). 

11. Niniejsza umowa będzie realizowana sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego 

określonych w składanych zamówieniach kolejnych partii towaru, chyba że wcześniej wyczerpana 

zostanie kwota brutto umowy dla danego zadania, określona w § 5 ust. 1.   

12. Zamawiający zastrzega sobie: 

a) możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw, wskazanego w Arkuszu kalkulacyjno-

cenowym (Załącznik nr 1), z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia.  

b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami, 

przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto (dla danego zadania) należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  

c) prawo do składania zamówień częściowych bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw 

częściowych oraz prawo zmniejszenia w trakcie realizacji umowy zakresu zamówienia, 

określonego w Załączniku nr 1 do umowy, w przypadku wystąpienia niemożliwych do 

przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności powodujących, że wykonanie określonej 

części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych 

leżało w interesie Zamawiającego, albo w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania szpitala, 

czego również nie można przewidzieć na dzień podpisania umowy.  

§ 4 - Czas trwania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta: dla zadania nr …………………..- na czas określony do dnia 31.12.2020 r. 

,  
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§ 5 – Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wartość umowna zgodnie z ofertą wynosi: 

zadanie (część) nr …….       nazwa……………………………………… 

netto: ………………………… zł + VAT tj. brutto: ……………………zł (słownie: 

……………………………………). 

2. Zapłata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, do 60 dni 

od daty doręczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………... 

3. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. 

4. Wykonawca winien wystawić jedną fakturę VAT za dostarczony towar w danym dniu zgodnie ze 

złożonym zamówieniem. 

5. W przypadku zwłoki w terminie płatności, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych 

za każdy dzień zwłoki. 

6. Nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego nie stanowi podstawy rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym. 

§ 6 – Nadzór i reklamacje 

1. Osobami uprawnionymi do nadzoru realizacji umowy ze strony Zamawiającego osoby upoważnione 

(załącznik nr 2).  

2. Jeżeli dostarczony towar nie będzie odpowiadał wymogom jakościowym, obowiązującym  normom, 

zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. 

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych oraz jakościowych (m.in. wady towaru, uszkodzenia, 

naruszenia opakowania, niezgodności w oznakowaniu, dostarczenia produktu z datą ważności niezgodną 

z zadeklarowaną w ofercie) Zamawiający może złożyć Wykonawcy reklamację pisemną lub za pomocą 

poczty elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od daty ujawnienia wady. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki ilościowe w terminie 3 dni roboczych od daty ich 

zgłoszenia. W przypadku nieuzupełnienia braków ilościowych Zamawiający uprawniony jest do 

odpowiedniego obniżenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do ilości braków. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji jakościowej w terminie 5 dni 

roboczych od daty jej złożenia. 

6. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 5 uważa się za jej uwzględnienie. 

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu towar odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od daty uwzględnienia 

reklamacji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 5. 

8. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają 

Wykonawcę. 

§ 7 - Kary umowne i odpowiedzialność 

1. Zamawiający może wystawić Protokół wadliwej dostawy (załącznik nr 3) w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej 

umowy/SIWZ/oferty. 

2. W razie niedotrzymania terminów dostaw lub terminów uzupełnienia braków ilościowych (określonych 

§ 6 ust. 4), terminów wymiany na towar wolny od wad (określonych § 6 ust. 7),  Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części dostawy 

za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

10%  wartości niezrealizowanej części brutto umowy dla danego zadania.  

4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 8 -  Zamawiający może wystawić Protokół 

wadliwej dostawy oraz nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 200 zł. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z bieżącej faktury. 

6. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie nie pokrywają szkody, bądź w wypadku 

wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  

 

§ 8 – Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy. Rażącym naruszeniem 
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postanowień umowy będzie co najmniej 3-krotne uchybienie w wykonaniu przedmiotu umowy, 

potwierdzone Protokołem wadliwej dostawy (Załącznik nr 3), w szczególności w zakresie: 

a) nie dotrzymania terminów realizacji dostaw częściowych, określonych zgodnie z §3 ust. 1 niniejszej 

umowy,  

b)  nie dotrzymania terminów dostawy towaru reklamowanego, o których mowa w §6 ust. 4 i 7. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku gdy: 

a) nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub został on postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

b) wobec towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy zostanie wydana decyzja odpowiednich 

organów o wycofaniu z obrotu, wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania.  

c) Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży towaru na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

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

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, 3  nin. paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 9 – Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących sytuacjach: 

a) zmiany numeru katalogowego produktu lub zmiany nazwy produktu - przy zachowaniu jego 

parametrów, 

b) zastąpienie produktu objętego umową zamiennikiem w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania 

z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia - przy czym zmiana ta będzie dopuszczalna pod 

warunkiem posiadania przez zamiennik tych samych lub lepszych parametrów w cenie jednostkowej 

brutto zaoferowanej w ofercie lub niższej, 

c) zmiany sposobu konfekcjonowania - w wyniku niniejszej zmiany Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany ceny jednostkowej opakowania, która zostanie wyliczona z proporcji. 

2. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia, określonego w § 

5 ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy się nie zmieni, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. Powyższa zmiana obowiązuje od chwili wejścia w życie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wniosek o wyrażenie zgody na zmianę z 

uzasadnieniem proponowanej zmiany. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

4. W przypadku przejściowego braku produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie, drogą e-

mail) i po uzyskaniu jego zgody (pisemnie, drogą e-mail) do dostarczenia w terminie określonym w §3 

ust. 1 produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i po w cenie 

jednostkowej brutto zaoferowanej w ofercie lub niższej.  

5. Strony przewidują możliwość zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia cen 

producenta towaru będącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do 

umowy. 

6. Umowa nie podlega zmianom w razie zmian powszechnie obowiązujących przepisów chyba, że 

powszechnie obowiązujące przepisy przewidują zmiany wpływające na treść umowy. 
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§ 10 – Podwykonawcy * 

(* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia – w ust. 1 wpisuje 

się: „NIE DOTYCZY”). 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia:*   

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

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania umowy z podwykonawcą.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu 

cywilnego.  

§ 11 - Klauzula poufności 

Wykonawca ma prawo do umieszczenia nazwy Zamawiającego oraz ogólnej informacji dotyczącej 

Przedmiotu Umowy w liście referencyjnej klientów oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

Rozszerzenie zakresu danych wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 – Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których 

Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy. 

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

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu 

Umowy podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron. 

5. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania umowy, decyzja taka może być 

podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron. 

§ 13 – Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy, Strony 

będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień. 

2. W trakcie trwania Umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych 

problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu 

interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu niniejszej 

Umowy. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu miejsce siedziby Zamawiającego.  

§ 14 - Ustalenia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonanie prac, do których jest zobowiązany na 

podstawie Umowy.  

2. Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

przepisy Ustawy Pzp i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

6. W przypadku, jeżeli którykolwiek z punktów umowy utraci swoją ważność, pozostałe warunki umowy 

pozostają w mocy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA 

REPREZENTANTA WYKONAWCY 

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA 

REPREZENTANTA ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik nr 1 

Arkusz asortymentowo-cenowy – zgodnie ze złożoną ofertą 
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Załącznik 2 

LOKALIZACJE OBJĘTE UMOWĄ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

 
 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 

DZIAŁ KONTAKT DO DZIAŁU 

Szpital Chorób Płuc im. Św. 

Józefa  

w Pilchowicach, 

44-145 Pilchowice  

ul. Dworcowa 31 

Dział Farmacji Szpitalnej 
Telefon - 32 331 99 62 

farmacja@szpital-pilchowice.pl 

  

 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

 

Stanowisko służbowe 

 

Ze strony Wykonawcy 

 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

Ze strony Zamawiającego 

 

1 
Adam Naczyński Kierownik Działu 

Farmacji Szpitalnej 

2 
Aleksandra Bobik Pielęgniarka 

Epidemiologiczna 

3 

 

Inna osoba upoważniona przez Zamawiającego  

 

 

 

 

 

mailto:farmacja@szpital-pilchowice.pl


UMOWA NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO  

  

UMOWA NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY  
Strona 9 z 10 

 

 

 

Załącznik nr 3  
 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach                  

QED-012 

PROTOKÓŁ WADLIWYCH 

DOSTAW  
Nr .........../ ............ 

 

 
Nazwa i adres dostawcy wadliwej dostawy: 

 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Data przyjęcia wadliwej dostawy:  ................................. 

 

Nazwa i/lub typ dostarczonego towaru: 

 

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

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

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

 

 

Rodzaj i/lub numer dowodu dostawy, umowy .............................. 
 

    

Stwierdzone Usterki / Niezgodności  

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

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

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

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

 

…………… 

Podpis dostawcy 

 

      

Wynik Reklamacji 

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

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

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

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

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

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

 

 

.……………………………………     

   data i podpis osoby upoważnionej - 

    stwierdzającej niezgodność 
                                                                                                                   

………..………………………………… 
data przyjęcia,  

podpis osoby przyjmującej protokół do  

Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych 
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Informacja o przetwarzaniu danych 
 

Zamawiający, 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”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawy sprzętu 

medycznego laboratoryjnego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekujących dla szpitala w 

Pilchowicach” – znak sprawy: 19/ZP/2019, prowadzonego w trybie art. 39 ustawy PZP – 

przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szpital Chorób Płuc  im Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31  44-145 Pilchowice 

tel.: 32 331-99-01 

faks: 32 331-99-08 

e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl. 

c) reprezentantem administratora w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Jozefa w Pilchowicach  jest 

inspektor ochrony danych osobowych - Pan Krzysztof Hawrylak Tel 32 331 99 41, iod@szpital-

pilchowice.pl; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; 

f) 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 z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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, z tym że 

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; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 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;   

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) 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; 

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 


