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                U M O W A Nr ______ /2022/ZP  
na „Dostawę dodatkowego wyposażenia do zestawów do videokolonoskopii i videogastroskopii 

dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 
zawarta w dniu __________ 2022 r. w Poddębicach, pomiędzy: 

 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

Reprezentowanym przez: (imię i 

nazwisko osoby reprezentującej firmę) 

Prezes Zarządu 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak 

KRS 
wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego 
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi 

NIP: 828-14-09-238 

REGON: 101075971 

e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 
 

 

 

Reprezentowanym przez: (imię i 

nazwisko osoby reprezentującej firmę) 

 

 

KRS lub 
odpowied
ni rejestr: 

 

NIP:  

REGON:  

e-mail:  

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,  

 
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – ogłoszenie przekazne w dniu –  
14.07.2022 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 137-
391419 w dniu 19.07.2022 r., oparte na przepisach Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu medycznego, zgodnie z 

Formularzem cenowym oraz parametrami technicznymi – Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 
16, 99-200 Poddębice.  
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2. Wykonawca dostarczy sprzęt określony w pakiecie nr ……. (zapis zostanie doprecyzowany po wyborze 

Wykonawcy) do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Parametry techniczne w/w sprzętu 
zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Przedmiot dostawy opisany w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych – Załącznik nr 2 
do SWZ musi spełniać wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii 
Europejskiej, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne 
dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne 
wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. 

4. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących normy europejskie, 
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm 
międzynarodowych, specyfikacji technicznych i innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zastosowanie ma art. 101 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

5. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, 
nieregenerowany, wyprodukowany w 2022 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i 
po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz posiada instrukcję obsługi w 
języku polskim. 

7. Wykonawca po zainstalowaniu, uruchomieniu przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowiązany jest również do:   
- dokonania wpisu do paszportów technicznych urządzenia potwierdzających instalację i sprawność 
dostarczonego urządzenia oraz termin następnego przeglądu;  
- przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu 
przed pierwszym uruchomieniem, a także w razie konieczności (o czym decyduje Zamawiający). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz dokumentacją 
określoną w ust. 10 poniżej w terminie do ……… dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy 
(max. 14 dni, zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy). We wskazanym wyżej terminie 
Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu i 
oprogramowania oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

10. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym sprzętem: 

a) Deklarację zgodności wystawioną zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych ujętą w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów 
medycznych. 

b) Tłumaczenie deklaracji zgodności przez Wykonawcę na język polski jeżeli oryginał deklaracji 
wystawiony jest w języku obcym. 

c) Poświadczenie zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

d) Kartę Gwarancyjną. 
e) Instrukcję Obsługi, Użytkowania i Konserwacji w języku polskim, zarówno w wersji papierowej i 

elektronicznej. 
f) Wykaz Podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do 

przeprowadzania okresowych przeglądów, obsługi serwisowej, konserwacji, napraw, regulacji, 
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa. 
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§ 2 

1. Za datę odbioru sprzętu należy uznać dostarczenie wraz z oprogramowaniem oraz dokumentacją 
techniczną, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu, a także przeszkolenie personelu medycznego oraz 
podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia fabrycznych wad/uszkodzeń, podczas każdorazowego odbioru przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i we własnym zakresie 
uszkodzonego sprzętu na wolny od wad/uszkodzeń, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 
wad/uszkodzeń. Fakt ten zostanie opisany na protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony 
umowy. Ponowne stwierdzenie fabrycznych wad/uszkodzeń daje możliwość odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do wymiany przez 
Wykonawcę na własny koszt i we własnym zakresie uszkodzonego sprzętu na wolny od 
wad/uszkodzeń .  
 

§ 3 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z zasad rękojmi, Wykonawca udziela ….... miesięcznej 
gwarancji na dostarczony sprzęt (zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy), licząc  od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, opisanego w § 2 ust. 1 powyżej. 

2. Wszystkie wykonane w okresie gwarancji testy specjalistyczne/kalibracje/przeglądy  oraz naprawy 
gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest wpisać w paszport techniczny urządzenia. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca – niezależnie od ciążącego na nim obowiązku usunięcia zaistniałych 
usterek lub wad – zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne/kalibracje/legalizacje zgodnie z kartą 
gwarancyjną i instrukcją obsługi sprzętu określonego w § 1 ust 2 umowy, które zostaną 
przeprowadzone na jego koszt. 

4. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny świadczony będzie bezpłatnie przez: 
...................................................................................................................................................................
...............................................................……………………………………………………………………………………………… 

5. Usługi gwarancyjne świadczone będą w dni robocze tj. poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00. 

6. W przypadku zaistnienia awarii sprzętu, czas reakcji:  
a. na podjęcie czynności serwisowych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni 

robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w 
godzinach 8:00 – 16:00) – rozumiane jako przyjazd serwisu; 

b. na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze poniedziałek – 
piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 08:00 – 
16:00) – rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności, 

od chwili poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, za pośrednictwem emaila lub fax-u za 
potwierdzeniem transmisji danych. Przyjmowanie zgłoszeń o awarii co najmniej w godz. 08:00 – 
16:00 w dni robocze, a w przypadku zgłoszeń poza tymi godzinami traktowanie ich jako zgłoszenie 
zarejestrowane o godz. 08:00 następnego dnia roboczego.  

7. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o 
parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w  Załączniku nr 2 do SWZ. 

8. Gwarancja sprzętu opisanego w §3 pkt 2 powyżej nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.  
9. W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego sprzętu, uszkodzony sprzęt podlega 

wymianie na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia 
ujawnienia trzeciej kolejnej awarii. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz nowego sprzętu 
ponosi Wykonawca. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy ujawniona wada była 
usuwany na podstawie rękojmi bądź udzielonej awarii. Na dostarczony sprzęt medyczny Wykonawca 
udzieli  gwarancji nie krótszej niż opisanej w § 3 ust. 1 powyżej.  

10. Jeżeli warunki wskazane w karcie gwarancyjnej przekazanej przez Wykonawcą są mniej korzystna niż 
wskazane w niniejszym paragrafie zasady gwarancji, pierwszeństwo zastosowania znajdą 
postanowienia niniejszej umowy.  
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§ 4 

1. Osobami  upoważnionymi  do   kontaktów,  a także  do  odbioru przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego są:  
Dział Techniczny: mgr inż. Dariusz Wieczorkiewicz, mgr inż. Jacek Witczak, mgr Tomasz Myszka tel. 
43 828 82 26, fax. 43 828 82 55, dwieczorkiewicz@nzozpcz.pl, tomekm@nzozpcz.pl 
Zamawiający udostępnia powyższe dane tylko w celu wskazanym w § 4 ust. 1. 

2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:   
........................................................................... 
imię, nazwisko, numer telefonu, faxu, e-mail 

3. Załącznikiem nr 1, do umowy, jest obowiązująca u Wykonawcy/Zleceniobiorcy klauzula informacyjna 
RODO dla osób reprezentujących Zamawiającego i osób wyznaczonych przez niego do kontaktu  
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Każda ze stron poinformuje drugą stronę niniejszej umowy o każdorazowej zmianie osoby 
uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmiany numerów telefonów. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy 
wynosi:  cena brutto ......................... zł. / słownie: ....................................................................zł /, 

zgodnie z Formularzem cenowym oraz parametrami technicznymi– Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą na podstawie faktury wystawionej po uruchomieniu 
dostarczonego sprzętu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.  

3. Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na 12 równych raty bez dodatkowych kosztów. Termin 
płatności każdej raty wynosi 30 dni, przy czym termin płatności I raty liczony jest od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności – przelew na wskazane przez 
Wykonawcę konto. Dodatkowo Zamawiający w każdej chwili będzie mógł dokonać nadpłaty lub 
całkowitej spłaty zobowiązania bez naliczania przez Wykonawcę dodatkowych kosztów lub opłat z 
tym związanych. 

4. Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
5. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy za wyjątkiem przypadków określonych 

w § 6. 
6. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności 

przysługujących mu względem Zamawiającego. 
7. Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy 

przez osoby trzecie. 
 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy poza niżej określonymi 
przypadkami.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  
a) zmiany stawki podatku VAT które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi 

przepisami. W tym przypadku cena netto nie ulega zmianie. 
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą 
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma 
być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,  
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d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 
wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, 

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego,  

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, 
wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub innych organów lub wynikać będzie z umów zawartych z 
NFZ – zmiana poprzez wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie spowodowanym 
wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach, wydaniem wytycznych, zawarciem umów, 

g) zmiany doprecyzowujące 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 
postanowień,  

h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przyjęć, itp.), 

i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  
 

§ 7 

1.  W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego kary umowne:  
a)  w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, niezależnie od czasu 
odstąpienia; 

b)  w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 8 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co 
dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i 
oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego; 

c)  w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 6 pkt a umowy tj. w przypadku braku reakcji 
serwisu, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

d) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 6 pkt b w umowy tj. w przypadku nie 
wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki; 

e) w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

f) w wysokości 1,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7  oraz ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki.  
 

2. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej 

umowy nie może być większa niż 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, u Zamawiającego powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w umowie 

kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które 

zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne z tytuły nienależytego wykonania umowy kumulują się.  

5. Wykonawca nie odpowiada za nienależyte, w tym nieterminowe, wykonanie zobowiązania lub 

niewykonanie zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, jeżeli to nienależyte, w tym nieterminowe, 

wykonywanie zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań spowodowane zostało „siłą wyższą”. 
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Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nagłe, któremu nie można 

zapobiec, w szczególności: stan epidemii, wojnę, powstanie, klęski żywiołowe, zarządzenia 

władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. W przypadku siły wyższej strona dotknięta siłą wyższą 

bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie drugą stronę, tj. Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, poza pozostałymi przypadkami 
wskazanymi w niniejszej Umowie , Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, 
również w następujących okolicznościach: 

a)  Wykonawca nie dochował terminu określonego w § 1 pkt. 8. 
b) zaistnienia okoliczności umożliwiającej ponowne obciążenie Wykonawcy jedną z kar 

umownych określonych w § 7 ust. 1 litera c), d), f)  
w terminie dwóch miesięcy od zaistnienia określonego zdarzenia będącego podstawą do 
odstąpienia od umowy, bez konieczności wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń.   

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez żadnych konsekwencji prawnych oraz 
finansowych.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

 
   

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców/przy udziale podwykonawców* (niepotrzebne skreślić) 
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach: 
___________________________________________________________________________ 

(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) 

 

Zlecenie wykonania dostaw podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników.  
 

 

 

§10 

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo i 

miejscowo właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

§12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za 
wyjątkiem zmian dotyczących informacji przedstawionych w § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, które 
dla swojej skuteczności wymagają zwykłej formy pisemnej lub dokumentowej dla celów 
dowodowych. 
 

 

  

         WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 1 do umowy  

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, 

Zarząd Spółki PCZ informuje: 

1. Administratorem Danych Osobowych osób reprezentujących ………. w Umowie nr ……. zawartej w dniu 

………… r. oraz osób wyznaczonych do kontaktów ze Spółką PCZ w trakcie realizacji Umowy, o której mowa 

powyżej w pkt. 1., jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. 

Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach przetwarzania Państwa danych 

osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w celu prowadzenia 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego („Dostawa dodatkowego wyposażenia do zestawów 

do videokolonoskopii i videogastroskopii dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, w 

trybie przetargu nieograniczonego). 

4. Dane osobowe będą mogły być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; a także podmioty, z którymi Administrator zawarł 

umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. 

kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym 

usługę z zakresu ochrony danych osobowych, serwisantom). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy, o której mowa powyżej w pkt 1. 

6. Obowiązek podania przez osobę reprezentującą Stronę danych osobowych bezpośrednio ją dotyczących 

jest niezbędnym wymogiem dla zawarcia Umowy, na zasadach przepisów powszechnie obowiązujących. 

7. Osobie reprezentującej Stronę przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania w jego siedzibie 

kopii swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i 

nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 

 


