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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy  

UMOWA nr ……./2020/UZ 

na wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej 

 

zwana dalej „Umową” 

zawarta w dniu …………………. we Wrocławiu pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju 

Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 

Wrocław, państwową osobą prawną działającą w formie instytutu wchodzącego 

w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000085058, NIP: 8943140523, 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej części Umowy wspólnie „Stronami”, 

o następującej treści: 

Preambuła 

Umowa dotyczy zamówienia polegającego na wykonywaniu badań 

laboratoryjnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w ramach 

projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie 

Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych 

BBMRI-ERIC” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 

DIR/WK/2017/01), zwanego dalej „Projektem”. 
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Mając powyższe na uwadze Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest odpłatne wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej (dalej: „Badań”), zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, w tym jej Załącznikami. 

2. W skład pojedynczego pakietu Badań dla 1 pacjenta wchodzi oznaczenie 

poziomu: 

1) Homocysteiny 

2) CRP ultraczułego (hsCRP) 

3) Glukozy 

4) Insuliny 

5) Lipidogramu (Cholesterol całkowity, Trójglicerydy, HDL, LDL- 

wyliczone). 

3. Zakres Umowy obejmuje maksymalnie 1200 pakietów Badań. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został wskazany w Załączniku nr 1 

do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

5. Badania będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a 

w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

(tj. Dz. U. 2019 r., poz. 849). 

§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz zasoby 

organizacyjne, techniczne, finansowe i wykwalifikowanych pracowników 

lub współpracowników  do przeprowadzenia Badań, w tym, że zatrudnia w 

swoim laboratorium przynajmniej jednego specjalistę diagnostyki 

laboratoryjnej analityki klinicznej sprawującego nadzór nad procesem 

diagnostycznym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia w zakresie wykonywania Umowy na zasadach i w przypadkach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że jego laboratorium jest wpisane do ewidencji 

laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostyków 
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Laboratoryjnych (KIDL) oraz, że uczestniczy systematycznie w 

programach kontroli jakości zewnątrz laboratoryjnej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonywać Badania przekazanego przez Zamawiającego materiału 

biologicznego (dalej: „Materiał”), zgodnie z Umową; 

b) przeprowadzać analizy w sposób gwarantujący najwyższą jakość 

zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wiedzy 

medycznej; 

c) dostarczać Zamawiającemu pisemne wyniki Badań; 

d) ustosunkować się w niezwłocznym terminie do zastrzeżeń zgłoszonych 

przedstawicielowi Wykonawcy przez Zamawiającego, w trybie 

określonym w § 3 Umowy; 

e) przechowywać prawidłowo Materiał chroniąc go przed utratą lub 

zniszczeniem od chwili przekazania go przez przedstawiciela 

Zamawiającego do Wykonawcy; 

f) przechowywać wyniki Badań przez okres wskazany w obowiązujących 

przepisach prawa; 

g) utylizować zużyty Materiał zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 3 

 Warunki wykonywania Badań 

1. Zamawiający pobiera Materiał do Badań w swoim punkcie pobrań.  

2. Zamawiający kupuje na koszt własny systemy do pobierania Materiału do 

Badań. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu jedynie specjalistyczne 

probówki z fluorkiem sodowym do oznaczania glukozy. 

3. Strony ustalają termin odbioru Materiału do Badań od Zamawiającego, na 

podstawie zleceń Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 

Załączniku nr 1. Zamawiający wraz z Materiałem do Badań przekazuje 

zlecenie zawierające: imię, nazwisko, numer PESEL pacjenta (w przypadku 

osób, którym nie został nadany numer PESEL – wskazuje się rodzaj i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę sporządzenia zlecenia, a 

także pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca ponosi koszt transportu Materiału do Badań z punktu pobrań 

Zamawiającego do laboratorium Wykonawcy oraz koszt dostarczenia do 

Zamawiającego wyników Badań w formie papierowej. 

5. Termin wykonania Badań oraz dostarczenia ich wyników w wersji 

papierowej do siedziby Zamawiającego nie będzie dłuższy niż .. (słownie: 

….) dni robocze od dnia odebrania Materiału od Zamawiającego przez 

Wykonawcę, chyba że Zamawiający, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, wskaże dłuższy termin. Wykonawca potwierdza odbiór 

Materiału na liście przygotowanej przez Zamawiającego. Przez dni robocze 

Strony rozumieją dni do poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  

6. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania Badań będzie sporządzony przez 

Zamawiającego miesięczny protokół odbioru, zwany dalej „Protokołem 

Odbioru”. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

7. W terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od zakończenia każdego 

miesiąca Zamawiający zobowiązany jest do podpisania Protokołu Odbioru 

lub – w przypadku, gdy wyniki Badań nie spełniają wymagań określonych 

w Umowie i/lub w Załącznikach do Umowy - odmowy podpisania Protokołu 

Odbioru w całości lub części i zgłoszenia, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, zastrzeżeń odpowiednio do całości lub części wyników.  

8. W terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

żądanych przez Zamawiającego czynności, w tym powtórzenia Badań oraz 

pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. Dokonanie żądanych przez 

Zamawiającego czynności zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

9. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru będzie stanowił 

potwierdzenie prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca nie jest uprawniony do zlecania wykonywania Badań osobom 

trzecim. Wszystkie badania wykonywane są w laboratorium Wykonawcy, 

mieszczącym się we Wrocławiu. 

§ 4 

 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wszystkie 

Badania  zrealizowane w ramach Umowy nie przekroczy kwoty …………… 
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PLN (słownie: ………………………….. …./100) netto, powiększonej o podatek 

VAT, czyli kwoty ………….. PLN (słownie: ………………….., …../100) brutto. 

2. Faktyczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ilość 

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego Badań wskazanych 

w Protokołach Odbioru. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

wyliczone według następującego wzoru: cena brutto za pojedyncze 

badanie w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy x ilość Badań udokumentowanych i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego w Protokole Odbioru. 

3. Z tytułu wykonanych Badań Zamawiający uiszcza Wykonawcy 

wynagrodzenie miesięczne na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, w 

terminie … dni od dnia wpływu faktury na adres Zamawiającego wskazany 

na wstępie Umowy, wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru. 

4. Ustalone zgodnie z ust. 2 wynagrodzenie jest ostateczne i nie ulegnie 

podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Zamawiający i  Wykonawca oświadczają, że są płatnikami podatku VAT 

oraz posiadają NIP o numerach podanych na wstępie Umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania tytułem realizacji 

Umowy faktur bez podpisu osoby upoważnionej do ich podpisu. 

7. Wykonawca wystawia fakturę na dane Zamawiającego wskazane na 

wstępie Umowy.  

8. W przypadku niewykorzystania całego wynagrodzenia o którym mowa w 

ust. 1 w trakcie trwania Umowy – Wykonawca nie będzie miał prawa 

dochodzenia zapłaty powstałej w ten sposób różnicy. Ilość zleceń 

wykonania Badań jest zależny od potrzeb Zamawiającego i nie może 

stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia innego niż za prawidłowo wykonane dotychczas Badania. 

9. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie wydatki i koszty 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości Strony 

ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek 

dodatkowych kwot związanych z realizacją Umowy na rzecz Wykonawcy. 

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy pod warunkiem, że 

rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie zarejestrowany w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
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niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała 

lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). W przypadku, gdy 

rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej 

Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z 

zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej 

rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT. 

11. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do 

umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej 

płatności". 

12. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być 

płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca 

w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w punkcie powyżej, 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. 

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być 

płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający 

może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od umieszczenia przez 

Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa w ustępie powyżej. 

 

§ 5 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich 

informacji, materiałów i danych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych 

w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od formy ich utrwalenia. 

2. Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, 

materiałów i danych objętych poufnością jest dopuszczalne jedynie za 

pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego, chyba że obowiązek ich 

ujawnienia wynika z przepisów prawa, następuje w związku z żądaniem 

uprawnionych organów lub informacja została udostępniona publicznie 

przez Zamawiającego. 

3. Poufnością objęte są wszelkie informacje i dane dotyczące Zamawiającego, 

w szczególności natury biznesowej, technicznej, ekonomicznej lub 

prawnej, w stosunku do których Wykonawca uzyskał dostęp w okresie od 
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dnia zawarcia Umowy. Do informacji poufnych należą również tajemnice 

przedsiębiorstwa, informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe 

(w szczególności dane osobowe, o których mowa w § 5a ust. 1 Umowy), 

informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę skarbową, informacje 

dotyczące polityki kadrowej i płacowej, informacje, materiały i dane 

dotyczące sytuacji finansowej, strategii marketingowej, planowanych 

inwestycji, kontrahentów, klientów, ofert handlowych. 

4. Wykonawca zachowa poufność informacji przez okres 20 lat licząc od dnia 

ustania stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy, chyba 

że z przepisów prawa wynika, iż informacja nie podlega ujawnieniu. 

5. Ograniczenia wynikające z Umowy nie mają zastosowania do informacji 

poufnych, które: 

a) są lub będą powszechnie znane w sposób i w zakresie nie stanowiącym 

naruszenia postanowień Umowy,  

b) wymagają ujawnienia z mocy przepisów prawa lub działania 

uprawnionego organu władzy publicznej. 

 

§ 5a 

Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, 

wyłącznie pozostających w związku z wykonywaniem zleconych Badań w 

zakresie opisanym w § 3 ust. 3 Umowy. Dane osobowe powierzone 

Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora pozostają 

przedmiotem praw wyłącznych Administratora. Zakres powierzonych 

danych osobowych może obejmować tzw. szczególne kategorie danych w 

rozumieniu 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 (OJ L 119, 

4.5.2016, p. 1–88) dalej „RODO”. 

2. Wykonawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby 

infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w 

zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej Umowy w zakresie 

ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Wykonawca 

oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony danych osobowych 
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wynikające z RODO oraz polskich przepisów przyjętych w celu umożliwienia 

stosowania RODO. 

3. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w 

celu przewidzianym w niniejszej Umowie, na udokumentowane polecenie 

Zamawiającego, za które poczytuje się w szczególności zlecenia wykonania 

Badań. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe bez polecenia 

Zamawiającego w przypadkach, w których obowiązek przetwarzania 

danych osobowych nakładają na Wykonawcę przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, przed 

rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o 

danym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania 

Umowy, w szczególności w czasie realizacji Badań. 

5. Celem powierzenia przetwarzania danych jest wyłącznie prawidłowa 

realizacja przez Wykonawcę Badań. 

6. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego obejmuje w szczególności ich przechowywanie, 

przeglądanie i modyfikowanie przy wykorzystaniu systemów 

informatycznych. 

7. Wykonawca jest obowiązany do wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych: 

a) gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i 

celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w 

celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu 

ryzyku, zgodnie z art. 32 RODO, 

b) w miarę możliwości umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w 

zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO. 

8. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zapewnić, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 

przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które 
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zobowiązały się do zachowania tajemnicy albo zostały poinformowane o 

ustawowym obowiązku zachowania tajemnicy i zostały zapoznane z 

zasadami ich ochrony, 

b) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy jest to tego 

zobowiązany na podstawie art. 37 RODO, 

c) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, 

dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zawierający informacje 

zgodne z art. 30 ust. 2 RODO, 

d) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomagać Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków, o których 

mowa w art. 32-36 RODO, w szczególności: 

− każdorazowo i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 

stwierdzenia naruszenia RODO lub postanowień Umowy w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, poinformować Zamawiającego w 

formie elektronicznej na adres: iod@port.org.pl o przypadkach 

naruszenia postanowień Umowy lub ochrony powierzonych danych 

osobowych. Zawiadomienie takie powinno zawierać informacje 

wymagane na podstawie art. 33 ust. 3 RODO, a w przypadku, gdy 

stwierdzone naruszenia mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca zobowiązuje się 

uczestniczyć w zakresie określonym przez Zamawiającego w 

zawiadomieniu osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, 

− uczestniczyć, na wniosek Zamawiającego, w przeprowadzeniu oceny 

skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, jeżeli 

dany rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może 

powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych oraz realizacji ewentualnych zaleceń organu ochrony danych 

osobowych. 

e) wspierać Zamawiającego, w szczególności poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji 

obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO 

(Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Wykonawcy powinno 

odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową 

realizację takich obowiązków przez Zamawiającego wynikających z 

RODO oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych. 

Wobec powyższego Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:  
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− udzielania informacji oraz ujawnienia danych osobowych na żądanie 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych w formie określonej przez 

Zamawiającego;  

− Wykonawca powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych, poinformować Zamawiającego o wniosku 

dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u 

Wykonawcy; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca nie 

będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub 

wyraźnego polecenia Zamawiającego; 

9. Wykonawca uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek 

wszystkich członków Personelu Wykonawcy, niezależnie od stosunku 

prawnego łączącego Wykonawcę z powyższymi osobami. Jednocześnie 

Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób 

wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakikolwiek zasady 

przestrzegania ochrony danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie 

odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia 

oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do 

natychmiastowego zwrotu lub całkowitego i trwałego usunięcia danych 

osobowych powierzonych mu do przetwarzania, chyba że dalsze 

przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie miało swoje 

podstawy w przepisach prawa. 

11. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, zależnie od decyzji Zamawiającego 

w tym zakresie, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia 

obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia lub 

zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia 

wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa 

nakazują przechowywanie tych danych osobowych. 

12. Oświadczenie o zniszczeniu nośników danych osobowych zostanie 

przesłane przez Wykonawcę w formie skanu podpisanego dokumentu na 

adres email: iod@port.org.pl, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia zniszczenia nośników danych osobowych, wyśle listem poleconym lub 

doręczy osobiście na adres siedziby Zamawiającego. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku 

danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak 

serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt 

komputerowy, Zamawiający nie jest uprawniony do żądania wydania mu 

elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w 
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których zostały zapisane dane osobowe. Dane osobowe zapisane w 

infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone 

(usunięte) przez Wykonawcę, bez możliwości ich odtworzenia 

(przywrócenia) w jakikolwiek sposób. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawcę z usług 

innych podmiotów w ramach dalszego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

15. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

bez uprzedniej wyraźnej zgody Zamawiającego. 

16. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, na jego każde żądanie, wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w 

Umowie związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych 

przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, informuje 

Zamawiającego o podjęciu wobec Wykonawcy przez Organ nadzoru 

ochrony danych osobowych wszelkich działań w zakresie kontroli 

przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim może ona dotyczyć 

przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego, w szczególności 

informacji o rozpoczęciu kontroli przez organ ochrony danych osobowych, 

a także zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przekazania 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz 

działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej 

kontroli. 

18. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi przeprowadzanie audytów i inspekcji, w tym w miejscach 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym dla 

sprawdzenia prawidłowości i bezpieczeństwa powierzonego przez 

Zamawiającego przetwarzania danych osobowych. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania ww. czynności z 

wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni roboczych, a Wykonawca 

zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie rzeczonych 

czynności, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych wyjaśnień i 

udostępnienie w niezbędnym zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji 

niniejszych postanowień. Wykonawca informuje Zamawiającego, jeżeli jego 

zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych 

przepisów o ochronie danych.  
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19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytów i inspekcji, o których 

mowa w ust. 20 powyżej, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnej informacji o nieprawidłowościach. 

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego 

wykonania lub niewykonania Umowy w zakresie postanowień dotyczących 

ochrony danych osobowych lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących 

zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 5a ust. 2 

niniejszej Umowy. 

§ 6 

 Okres obowiązywania Umowy/wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 

31.12.2021r. lub do wyczerpania wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

ust. 1 Umowy w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 za dwa pełne okresy płatności. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę warunków Umowy, w tym zaprzestania wykonywania Badań, 

naruszenia wymienionych w Umowie zasad dotyczących ochrony 

powierzonych Wykonawcy danych osobowych lub poufności. Niniejsze 

uprawnienie winno być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do 

prawidłowego wykonywania Umowy z wyznaczeniem co najmniej 3 dni 

roboczych dodatkowego terminu za pośrednictwem adresów e-mail, o 

których mowa w § 8 ust. 1, chyba że naruszenie ma skutek nieodwracalny 

(w szczególności w zakresie naruszenia zasad poufności czy ochrony 

danych osobowych). 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonaniu Badań oraz doręczeniu ich wyników w wersji 

papierowej, o których mowa w § 3 ust. 5, w wysokości 0,5 % 
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maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w terminie usunięcia zastrzeżeń, o których mowa w § 3 ust. 

8, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

c) wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu, jednakże ich łączna wysokość nie 

może przekroczyć 40 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z 

wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 

§ 8 

 Postanowienia końcowe 

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli do bieżących kontaktów 

przy realizacji  Umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Elżbieta Gocek, telefon: (071) 7347239,  

e-mail: elzbieta.gocek@port.org.pl 

b) ze strony Wykonawcy:……………………………, telefon:…………………,  

e-mail:……………………………….. 

2. Przedstawiciele wskazani w ust. 1, nie mają prawa dokonywania zmian 

Umowy i Załączników, wypowiedzenia Umowy, zaciągania w imieniu Stron 

jakichkolwiek zobowiązań nieprzewidzianych Umową, bez odrębnego 

umocowania. 

3. Oświadczenia i korespondencja kierowane do Stron związane z Umową 

powinny być doręczone osobiście, przesłane pocztą lub kurierem do Strony 

będącej adresatem na adres wskazany na wstępie Umowy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.  
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6. Wszelkie spory wynikające z Umowy, jeżeli nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności 

wynikającej z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

8. Załączniki do Umowy: 

a) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) Załącznik nr 2 Protokół Odbioru; 

c) Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy. 

9. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

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

Wykonawca                   Zamawiający 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr [...] 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Niniejszy protokół podpisany został we Wrocławiu w dniu [...], przez 

Zamawiającego Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka 

Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.  

Zważywszy, że na podstawie Umowy nr […] zawartej w dniu […] pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, Wykonawca zobowiązał się do wykonania 

Badań, szczegółowo opisanych w § 1 Umowy oraz w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Z dniem […] Zamawiający potwierdza należyte wykonanie Badań  w ilości … 

pakietów badań, w które swym zakresem obejmują oznaczenie poziomu: 

1. Homocysteiny 

2. CRP ultraczułego (hsCRP) 

3. Glukozy 

4. Insuliny 

5. Lipidogramu (Cholesterol całkowity, Trójglicerydy, HDL, LDL- wyliczone). 

w miesiącu …………………………………. 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

Przedstawiciel Zamawiającego:  

 


