Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
UMOWA SPZZOZ/ NR ……………..
zawarta w dniu ………...2019 roku w Pruszkowie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) z siedzibą
przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie (05-800), zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w
Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000176316, NIP 5341949570, Regon 000310290,
reprezentowanym przez:
TOMASZA SŁAWATYNIEC - DYREKTORA SPZZOZ
zwanym dalej Zamawiającym

a
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................ NIP: ........................................REGON
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
.............................................................. - ..........................................
.............................................................. - ..........................................
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
W wyniku dokonania przez „Zamawiającego” wyboru oferty „Wykonawcy” w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest pełna obsluga w zakresie żywienia (dostarczenie, wydawanie, mycie) dla
potrzeb pacjentów Szpitala Powiatowego w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4, zarówno w dni
powszednie jak i świąteczne przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oraz usługa dostarczania
posiłków (śniadań, II śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji) dla potrzeb jednostki ZOL Szpitala
Powiatowego w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4, zarówno w dni powszednie jak i świąteczne przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
Przedmiotem
zamówienia
jest:
-świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w systemie bemarowym z
pełną obsługą w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.
-świadczenie usługi dostarczania (wykonanie i dostawa do pomieszcenia ZOL-u) gotowych posiłków
dla pacjentów jednostki ZOL Szpitala Powiatowego, zarówno w dni powszednie jak i świąteczne,
przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu nowoczesnych metod i z należytą starannością, zatrudniając wykwalifikowany personel.
Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki, zachowując wymogi sanitarnoepidemiologiczne w zakresie warunków produkcji oraz dotyczące personelu w oparciu o system
HACCP – zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t. j. Dz. U. 2018 poz. 1541.), oraz Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przygotowane posiłki w taki sposób, by na każdym etapie
transportu zabezpieczyć posiłki przed zanieczyszczeniem, skażeniem, zmianą temperatury i utratą
właściwości estetycznych i smakowych - zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1541.), oraz Rozporządzeniem (WE) nr
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek potraw
dostarczanych do Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 594 tekst jednolity z późn. zmian.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania

próbek i żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz.U.2007nr 80 poz. 545 ).

6. Pod pojęciem żywienia pacjentów rozumieć należy przygotowywanie i dostarczanie przez wykonawcę
do zamawiającego gotowych posiłków w liczbie 3 posiłków dziennie (śniadanie , obiad i kolacja),
ewentualnie dla niektórych pacjentów również II śniadania i podwieczorki przeznaczonych dla
pacjentów, według diet, o określonych przez zamawiającego.
7. Posiłki dostarczane będą o stałych godzinach: śniadania i II śniadanie dostarczane będą w godz. 7:00
do 8:45 obiady w godz. 12:00 do 12:30 podwieczorek, kolacja w godz. 15:30 - 16.00.
8. Pod pojęciem posiłku należy rozumieć zestaw potraw o określonej wielkości porcji, przygotowany
zgodnie z zasadami wskazanej diety i spełniający określone w zamówieniu szczegółowe wymagania
zamawiającego w zakresie diet.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz posiłków w szczelnie zamkniętych pojemnikach w ilościach
wynikających z ogłoszenia o zamówieniu (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz oferty wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
10. Podane ilości posiłków są ilościami szacunkowymi i Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć
ilość zamówienia +/- 20% w razie zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania.
11. Dostawy będą odbywały się na podstawie zamówień Zamawiającego określających asortyment i ilość
zapotrzebowanych posiłków.
12. Zamówienia będą składane pisemnie (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu na jeden dzień
przed terminem dostawy.
13. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby
Zamawiającego.
14. Wraz z posiłkami Dostawca dostarczać będzie pisemną dokumentację określającą dzienną ilość
środków spożywczych dla jednej osoby (odpowiednio dla diety) z podaniem ich kaloryczności i
składników odżywczych.
15. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez
Zamawiającego zamówieniu, jak również musi być dostarczony w temperaturze określonej w
ogłoszeniu o zamówieniu.
16. Posiłki będą spełniać wymagania diet obowiązujących w żywieniu szpitalnym. Racje pokarmowe, ich
wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych powinny być zgodne z aktualnymi Normami
żywienia dla populacji Polski opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia oraz zaleceniami
opartymi na podstawie monografii „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” wyd. Instytut
Żywności i Żywienia (Warszawa, 2011 r.). Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z
uwzględnieniem diet stosowanych w szpitalu wg. wytycznych zawartych w szczegółowym opisie
zamówienia.
17. Kaloryczność posiłków odpowiednich dla każdej z w/w diet winien ustalić dietetyk, wskazany w ofercie.
W poszczególnych dietach uwzględnia się trzy posiłki główne na, które składa się:
Śniadanie: podawane dla chorego zawsze uwzględnia zupę mleczną, pieczywo mieszane, masło,
dodatek do pieczywa (wędliny, ser) oraz dodatek
warzywno – owocowy oraz herbatę.
Obiad:
zupa,
drugie
danie,
kompot.
Kolacja: pieczywo, masło, dwa dodatki do pieczywa, herbata oraz dodatek warzywno – owocowy.
18. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostarczanie na jego koszt gotowych posiłków 3 razy
dziennie dla pacjentów wraz z pisemną dokumentacją określającą ilość dzienną środków
spożywczych dla jednej osoby (odpowiednio dla diety) z podaniem ich kaloryczności i składników
odżywczych. Odbiór posiłków musi nastąpić za potwierdzeniem jakości i kompletności dostawy, przez
osobę wyznaczoną przez zamawiającego, za pisemnym potwierdzeniem osób dostarczających.
19. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z przyjętymi zasadami dla pacjentów szpitala z
zachowaniem sezonowości oraz specyfiką schorzeń pacjentów danego oddziału, odpowiednią
gramaturą i kalorycznością zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia oraz wytycznymi
Zamawiającego (diety indywidualne)
20. Posiłki powinny być wyporcjowane dla każdego pacjenta z podziałem na oddziały: śniadanie, kolacja:
wędlina, masło, dodatek warzywny lub owocowy, pieczywo itd.: obiad - ziemniaki, mięso, surówki,
kompot itd.
21. Wykonawca zapewni w cenie posiłki w okresie świątecznym Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Powyższe posiłki powinny mieć charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za: realizację usług gastronomicznych w
stosunku do organów kontroli /Stacji Sanitarno- Epiodemiologicznej, PIP, BHP i P.poż./, przestrzeganie
wszelkich przepisów prawnych w zakresie działalności związanej z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia.
23. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i prowadzenia usługi zgodnie z system jakości ISO
22000 oraz zobowiązany jest posiadać Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

dopuszczająca środki transportu do przewozu żywności.

24. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia protokołu pokontrolnego Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej.
25. Zamawiający jest uprawniony do dostępu do wszelkich atestów, deklaracji zgodności i innych
dokumentów potwierdzających jakość/rzetelność wykonywanej usługi.
26. W celu kontroli usługi Zamawiający będzie miał prawo wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca
przygotowuje i prowadzi dystrybucję/pakowanie posiłków w każdym czasie w trakcie trwania umowy,
a Wykonawca ma obowiązek pomieszczenia te Zamawiającemu w tym celu udostępnić.
27. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Dietetykowi Szpitala dokonywania bieżącej
organoleptycznej oceny jakości podawanych posiłków, a członkom Dyrekcji i Zespołowi Kontroli
Zakażeń Szpitalnych umożliwienia kontroli pod względem sanitarno-epidemiologicznym.
28. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych po każdym posiłku w odpowiednich pojemnikach zgodnie
z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zakup i dostarczanie pojemników na odpady do Zamawiającego leży po stronie
Wykonawcy.
29. Pojemniki (termosy) w których dostarczane będą posiłki winny posiadać ważny atest dopuszczający
do przechowywania produktów spożywczych, muszą być nieuszkodzone a ich stan czystościowy i
epidemiologiczny nie budził zastrzeżeń. Zamawiający wymaga żeby posiłki w diecie podstawowej
dostarczane były w oddzielnych termosach dla poszczególnych oddziałów.
30. Wykonawca będzie dowoził posiłki swoim transportem, temperatura dostarczanych posiłków do
pacjenta: gorących powyżej +63oC napoje, zupy +75oC, dania zimne +4oC. Zamawiający wymaga aby
termosy z posiłkami dostarczane były dla każdego oddziału osobno.
31. Zamawiający będzie informował mailowo, telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem
Wykonawcę o ilości posiłków jakie należy przygotować i na jakie oddziały.
wymaga,
aby
termosy
z
posiłkami
były
dostarczone:
32. Zamawiający
do Szpitala: w wyznaczone miejsce, przy tunelu dostawczym na poziomie „-1”,
do jednostki ZOL: do wyznaczonego pomieszczenia przy wejściu do budynku.
33. Zamawiający wymaga aby mycie termosów odbywało się w siedzibie Wykonawcy
34. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru brudnych naczyń, resztek pokonsumpcyjnych i wózków z
oddziałów w czasie 60 minut od zakończenia pełnej dystrybucji.
35. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelnie zamykane pojemniki na odpady pokonsumpcyjne,
które muszą być dostarczone nie później niż w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
36. Wykonawca ponosi koszt transportu odpadów.
37. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia listy osób /
pracowników, którzy będą realizować przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
aktualizowania ww. listy w trakcie trwania umowy tak, aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym.
38. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za współpracę z Dietetykiem Zamawiającego, a
Zamawiający ma prawo do kontaktu z tą osobą także w godzinach popołudniowych i w dni wolne od
pracy.
39. W razie nieobecności Dietetyka Zamawiającego osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą
będzie osoba wyznaczona przez Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych.

1.
2.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w sposób określony w SIWZ, w złożonej przez siebie
ofercie oraz w niniejszej umowie.
W celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy
pomieszczenia niezbędne do świadczenia usługi.

§3
1.
Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu
umowy na swój koszt w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego. Reklamacje będą
dokonywane wg wytycznych zawartych w szczegółowym opisie zamówienia, mailowo lub telefonicznie na adres
e-mail
lub
numer
wskazany
przez
Wykonawcę
przy
zawieraniu
niniejszej
Umowy.

2.
W przypadku nie dostarczenia posiłków, w terminie określonym w § 1 pkt. 5, Wykonawca pokryje
koszt zakupu i dostarczenia gotowego posiłku przez innego dostawcę według wyboru Zamawiającego.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek potraw dostarczanych do Zamawiającego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 594 tekst
jednolity z późn. zmian.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i

przechowywania próbek i żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz.U.2007nr 80 poz.
545 ).
§ 4.
1. Strony zawierają umowę na okres 12 m-cy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w
przypadku niewykorzystania kwoty zobowiązania określonej w § 5 umowa ulega przedłużeniu do
czasu wyczerpania powyższej kwoty.
§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.
Wartość umowy wynosi:
netto: ..............................zł (słownie: ............................................................... złotych);
brutto: ............................ zł (słownie: .............................................................. złotych).
Wartość brutto zawiera wszystkie koszty związane z dostawą żywności, w szczególności: transport,
opakowanie, ubezpieczenie, podatek VAT, itp.
6. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy, będzie realizowana w częściach, w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60 dni od dnia doręczenia
do Działu Księgowości Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odebranych w miesiącu
poszczególnych posiłków.
8. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w
następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
9. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg
terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą należną Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu o 20% mniejszej lub większej ilości posiłków w stosunku
do określonej w ofercie.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

§ 6.
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacjach określonych w ustawie Pzp.
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z
poniższych okoliczności:
zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji
Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów
prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu
ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy;
zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym
przekształcenie);
zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który
wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec
Wykonawcy;
zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który
przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie
gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z Postępowania i spełnia,
tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu;
zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który
przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na
warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z
Postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia

kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i
innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania
obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy;
inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy.
3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 2
wraz z tą propozycją
przedłoży:
• opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;
• propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w
jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy;
• szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem; uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przesłanek opisanych w ust. 2.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa
w ust. 2 pkt. 2, 3 i 4.
§ 7.
Reklamacje będą dokonywane wg wytycznych zawartych w szczegółowym opisie zamówienia,
mailowo lub telefonicznie na adres e-mail lub numer wskazany przez Wykonawcę przy zawieraniu
niniejszej Umowy.
Strony ustalają, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne w
następujących wysokościach:
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w fakturze VAT za dany miesiąc - za każdy
przypadek
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
umowy,
w
szczególności
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków o których mowa w
szczegółowym opisie zamówienia.
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w fakturze VAT za dany miesiąc w przypadku, gdy liczba wadliwych posiłków (m.in.: nieprzestrzeganie godzin wydawania
i zabierania posiłków oraz naczyń, zmiany jadłospisu bez uzgodnienia z dietetykiem szpitala,
nieodpowiednia temperatura, estetyka oraz walory smakowe podanego posiłku, np. przesolenie) w
danym miesiącu rozliczeniowym przekroczy 15% ogólnej liczby posiłków;
w wysokości 10 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku
powstania szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Kary umowne Zamawiający może potrącać w pierwszej kolejności z należnych faktur.
Strony ustalają, że Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie
braku porozumienia w terminie 30 dni od przekazania wniosku o polubowne załatwienie sprawy drugiej
Stronie, spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.
1.
W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:
4.
Wykonawca nie przystąpił do realizacji dostaw w terminie obowiązywania umowy;
Wykonawca przerwał realizację dostaw na okres powyżej 3 dni;
5.
6.
Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę;
Dostawca nie wykonuje dostaw lub wykonuje je w sposób nienależyty, sprzeczny z umową i mimo
7.
wezwania do zmiany sposobu wykonania nadal nie wywiązuje się z umowy w sposób prawidłowy.
§ 9.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2.
W przypadku sporu dotyczącego zapłaty strona występująca z żądaniem zobowiązana jest do:
przedstawienia swojego żądania drugiej stronie na piśmie wraz z jego uzasadnieniem, w przypadku
braku uznania roszczenia przez drugą stronę w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia powyższego pisma,
strona występująca z żądaniem zapłaty powinna pisemnie wyznaczyć drugiej stronie termin na podjęcie negocjacji
dotyczących żądania, nie krótszy niż dwa tygodnie od otrzymania pisma zawierającego wyznaczenie terminu.
w przypadku, gdy żądanie nie zostanie uznane lub gdy negocjacje nie doprowadzą do porozumienia
w przedmiocie spornego żądania, strona występująca z żądaniem może przekazać sprawę do rozstrzygnięcia
przez Sąd.

1.

§ 10.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych – RODO ) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Zamawiający informuje ,że :
2.
Zamawiający jako Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
;
3.
Administrator zamierza powierzyć Wykonawcy jako Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie
danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do przetwarzania
w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych,
wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora,
Strony postanawiają zakresie ust. 1 zawrzeć dodatkową umowę powierzenia przetwarzania danych
4.
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy .
§ 11
WARUNKI KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.
2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są :
1) Oferta wykonawcy
2) umowa o przetwarzaniu danych
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.
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