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UMOWA NR   

 

zawarta w dniu … pomiędzy: 
 
 
Dolnośląskim Centrum Onkologii z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12, 53 – 413 Wrocław, 

działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000087868 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 899-22-28-

100, REGON 000290096., reprezentowanym przez: dr hab. nauk med. Adama Maciejczyka- Dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a: 
………….. 
 
………………… 

zwanym dalej ,,Wykonawcą” 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: …………. o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , 
zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy (Umowa) jest wykonanie przez Wykonawcę audytu funkcjonowania Bloku 

operacyjnego Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu (Raport) 

zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zleceń  

dotyczących optymalizacji jego pracy.  
2.  Zakres audytu w poszczególnych obszarach działalności podmiotu leczniczego określony został w 

sposób szczegółowy w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 
 
3. Raport powinien zawierać opracowanie rekomendacji w zakresie działań optymalizacyjnych dla 

usprawnienia pracy bloku  operacyjnego, w tym przykładowych kluczowych mierników 
efektywności dla trzech procesów zidentyfikowanych dla audytu stanu obecnego, 

 

4. Raport powinien zawierać również co najmniej:  
a. datę sporządzenia 

 
b. nazwę i adres audytowanego podmiotu 

 
c. oświadczenie audytora lub audytorów o niezależności od audytowanego podmiotu 

 
d. imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów 

 
e. cele audytu 

 
f. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu 

 
g. termin, w którym przeprowadzono audyt 

 
h. zwięzły opis działań audytowanego obszaru 

 
i. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania 

 
j. określenie ewentualnych nieprawidłowości w działalności audytowanego obszaru oraz analizę 

ich przyczyn i skutków, o ile takie będą 
 

k. ocenę potencjału analizowanego obszaru wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi rozwoju 
i optymalizacji jego pracy 

l. podpisy audytorów, nazwa jednostki audytującej 
   
5. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą przeprowadzania audytu określoną w § 7 

umowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz przy poszanowaniu obowiązujących 

przepisów prawa. 
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 
 

 

§ 2 Termin realizacji  
1. Przedmiot umowy, tj. Raport w finalnej wersji wykonany i przekazany zostanie Zamawiającemu w 

terminie do …..roku.  
2. Wykonawca  przeprowadzi  audyt  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  przy  pl.  Hirszfelda  12  we  
       Wrocławiu, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony. 
 
3. Czynności audytu z udziałem Zamawiającego, mogą być prowadzone wyłącznie w dniach 

roboczych i w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.30 do 15.00. 
 
4. Raport z wykonanego audytu zostanie Zamawiającemu dostarczony w wersji papierowej w dwóch 

egzemplarzach i w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach w formacie PDF oraz WORD. 
 
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego lub jego pracowników w przekazaniu 

dokumentów/informacji, termin na wykonanie audytu ulega automatycznemu wydłużeniu o liczbę 
dni opóźnienia w wykonaniu obowiązków Zamawiającego ponad termin określony w § 6 pkt. 1. 

 
§ 3 Wynagrodzenie 

 
1. Wykonawca  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  

……. netto + ….. 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do przekazanego Raportu. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w 

związku z należytym wykonaniem Umowy w terminie wskazanym w Umowie, w tym m.in. koszty 

wynagrodzeń i koszty (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) audytorów zatrudnionych przez 

Wykonawcę do wykonania audytu, koszty gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących 

Zamawiającego, koszty sporządzenia sprawozdania i opinii. 
 
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu, po wykonaniu 

Przedmiotu Umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest obustronnie podpisany, bez uwag protokół odbioru 

końcowego. 
 
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 
6.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw autorskich 

do Raportu. 
 

 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 
  
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy.  
2. Wykonawca będzie realizował umowę z udziałem osób wskazanych w ofercie jako osoby 

pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy.   
3. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy jako osoby pozostające w 

dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zastąpić tę osobę osobą 
posiadającą nie mniejsze kwalifikacje i powiadomić o tym Zamawiającego w terminie do 3 dni od 

dokonanej zmiany.   

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy           
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie osoby za 
wyjątkiem ekspertów wiodących. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
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wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 
realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na 
podstawie umowy o pracę. 

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników realizujących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego (miesięcznego) wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w 

których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych 

Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Wykonawca  zapewnia, że: 
a) prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami 

biznesowymi i nie dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie 

na wizerunek lub renomę  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 
b) nie podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego 

zarządu, wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, 
przedstawicielami lub innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą 

Umową nie podjęły żadnej działalności, która narażałby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek 

odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, 

proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści 
majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub 

zaniechanie działania w toku działalności gospodarczej; 
c) nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałby Dolnośląskiego Centrum 

Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji. 

 
 

 
§ 5 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zachowania poufności 

 
 
1. Wszelkie Dane przekazane przez Zamawiającego, niezależnie od formy, a także inne Dane 

uzyskane przez Wykonawcę, a związane z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma 

obowiązek zachować w tajemnicy, gromadzić lub przetwarzać tylko do celu wskazanego w 

Umowie, a także chronić je przed nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. 
 
2. Przez zachowanie w tajemnicy rozumie się nieujawnianie ich jakimkolwiek osobom 

nieuprawnionym, tj. innym niż wyznaczone przez Wykonawcę do czynności związanych z celem 

wskazanym w Umowie. 
 
3. Przez ochronę przed nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub wykorzystaniem rozumie się 

takie zabezpieczenie otrzymanych przez Wykonawcę Danych, które gwarantuje ich najwyższe 

bezpieczeństwo, w szczególności zapobiegające dostępowi do nich osób innych niż uprawnione. 
 
4. Przez użycie lub przetworzenie rozumie się takie ich tylko wykorzystanie, które jest niezbędne dla 

wykonania Przedmiotu Umowy i nie będzie służyć jakimkolwiek innym celom, w szczególności nie 

związanym z Przedmiotem Umowy. 
 
5. W przypadku złamania obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł. za każdy przypadek złamania obowiązków 

określonych w niniejszym paragrafie, choćby Zamawiający nie poniósł szkody. W przypadku gdy 

kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie pokryje w całości lub części 
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powstałej szkody, Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
6. Wykonawca zobowiązuje się także do zachowania przepisów o ochronie informacji niejawnych 

oraz tajemnic ustawowo chronionych.  
7. Wykonawca oświadcza, że audytorzy spełniają wymóg bezstronności i niezależności w stosunku 

do Zamawiającego.  
8. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę również po wykonaniu 

Przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę. 

 

§ 6 Obowiązki Zamawiającego 
 
Zamawiający  zobowiązuje się do: 
 
1. przekazania Wykonawcy w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, dokumentów oraz 

informacji (Dane), które są niezbędne do realizacji Umowy. 
  
2. udzielania audytorom wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania opinii 

oraz sprawozdania z audytu, przy czym udzielenie informacji nastąpi w terminie do 7 dni od 

wystosowania prośby w tym zakresie, 
 
3. współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania przedmiotu 

Umowy   
4. zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. 

 

§ 7 Zasady prowadzenia audytu 
 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności audytorskich audytorzy są zobowiązani do 

złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności. 
 
2. Wszelkie dokumenty związane z audytem udostępniane są Wykonawcy przez Zamawiającego w 

formacie edytowalnym w wersji elektronicznej, gdy nie ma możliwości przekazania ich w wersji 

edytowalnej, Zamawiający przekazuje dokumenty w wersji elektronicznej w formacie 
nieedytowalnym.   

3. Podczas przeprowadzania czynności audytorskich w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca 

samodzielnie wykonuje kopie i skany dokumentów, które są niezbędne do udokumentowania 

audytu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo 

chronionych.  
 
4.    Wykonawca w trakcie przeprowadzania audytu, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 

o udostępnienie dokumentów, udzielenie informacji lub wyjaśnień, o których mowa w § 5 ust. 2 i 

3, z tym wszak zastrzeżeniem że czas oczekiwania na dokumenty, informacje lub wyjaśnienia 

inne niż wymienione w Załączniku nr 2, nie powoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1. 
 
5. Ryzyko kompletności i zakresu niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

dokumentów, określonych w Załączniku nr 2, obciąża Wykonawcę. 
 
6. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny 

stopnia realizacji przedmiotu umowy. 
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy. 
 
8. Strony wyznaczają osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzania audytu: 
 

- ze   strony   Zamawiającego:   …  
- ze strony Wykonawcy: … 

§  Procedura odbioru 
 
1. Po przekazaniu Zamawiającemu pierwszej wersji Raportu w formie papierowej i elektronicznej, 

zgodnie z § 2 pkt. 4, Zamawiający ma 10 dni roboczych na przekazanie Wykonawcy uwag do tej 

wersji Raportu. 
 
2. Uwagi są przekazywane w formie pisemnej papierowej lub elektronicznej i przesyłane na adres 

Wykonawcy, tj. …. 
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3. Wykonawca ma 3 dni robocze na ustosunkowanie się do uwag, to jest dokonanie 

zmian/uzupełnień w Raporcie lub przedstawienie stanowiska na piśmie odnośnie braku 

możliwości wprowadzenia zmian (wraz z uzasadnieniem). 
 
4. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do Raportu Wykonawca 

załączy do tej wersji Raportu protokół rozbieżności, w którym zostanie w formie tabelarycznej 

wskazane stanowisko Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące zgłoszonych zastrzeżeń do Raportu. 
 
5. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 1 

niniejszego paragrafu przyjmuje się, że Zamawiający odebrał przedmiot umowy bez jakichkolwiek 

uwag, w dacie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. 
 
6. Po ustosunkowaniu się przez Wykonawcę do otrzymanych uwag lub w przypadku braku ich 

zgłoszenia w określonym w pkt. 1 terminie, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych, na swój 

koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego: 2 egzemplarze Raportu w wersji papierowej i 2 

egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku informatycznym, tj. pendrive ( 2 sztuki) w 

formacie PDF i WORD, podpisane przez Wykonawcę wraz z ewentualną dodatkową 

dokumentacją z audytu. 
 
7. W przypadku nieuzasadnionego nie uwzględnienia uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 

9. 
 

8. Wykonanie Raportu w wersji zaakceptowanej przez Zamawiającego zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego, sporządzonego z udziałem przedstawicieli obu stron, który 

będzie 

wskazywał osoby uczestniczące w czynnościach, datę odbioru, jego przedmiot, ilość egzemplarzy          

i nośników, na których został przekazany. 

 

§ 9. Kary umowne, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy 
 
1. W razie opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wartości brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 
 
2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez uzasadnionego powodu, Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 
 
5.    W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 
 
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ewentualnych kar umownych. 

 

§ 10 Odstąpienie od umowy 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, w następujących 

sytuacjach: 
 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 
 
b. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy, 
 
c. jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 
 
d. gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy, 
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e. Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub ją przerwie, 
 
f. Wykonawca dopuści się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 2 

tygodnie. 
  
2. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu 

w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

§ 11 Prawa autorskie 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego 

odbioru przedmiotu Umowy, autorskich praw majątkowych do opracowanego w ramach 
niniejszej  
Umowy Raportu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 
04.02.1994r., a w szczególności w zakresie: 

a. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania każdą techniką egzemplarzy utworu, w 

tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
  
b. obrotu oryginałem, sprzedaży lub użyczenia oryginału Raportu albo egzemplarzy, na których 

Raport utrwalono, w całości lub dowolnej części, 
 
c. wprowadzenie Raportu lub jego części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych Zamawiającego lub innych podmiotów, 
 
d. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.b – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 
 
e. korzystania na własny użytek, 
  

2.   Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 
 
3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach 

poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.  
4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy.  
5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 

wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Raportu.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw autorskich do 

opracowanego w ramach niniejszej Umowy Raportu w sposób ograniczający Zamawiającego w 

wykonaniu jego praw. 
 
7. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych. Wykonawca udziela Zamawiającemu 

nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w opracowaniach, 

do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej umowy. 
 
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich i przekaże Zamawiającemu opracowania w stanie wolnym od obciążeń prawami 

osób trzecich. 
 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  
10. Wraz z przekazaniem utworów, Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy utworów. 
 
11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie Zamawiającemu 

nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych na 

podstawie niniejszej Umowy. 
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§ 12 Dane osobowe 
 
1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w szczególności 

danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej 

ustawy. 
 
2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w systemie 
informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, jednak wyłącznie w 

celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania 

danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapoznać osoby, które realizują Umowę z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je w formie pisemnej do ich stosowania 

oraz zachowania w tajemnicy w związku z wykonywaniem Umowy, także po jej wygaśnięciu. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia listy osób przez niego upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy i przekazania jej 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia stosowania 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 (zwanego „RODO”) będzie 
przetwarzać, powierzone niniejszą umową, dane osobowe zgodnie z RODO. W przypadku 
stwierdzenia przez Strony umowy konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, Strony 
wspólnie uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych, na 
potrzeby realizacji niniejszej umowy, danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. 

 

 

§ 13 Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
2. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we 

Wrocławiu dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów związanych z realizacją umowy w 

drodze negocjacji lub mediacji. W przypadku braku porozumienia, dla rozstrzygania ewentualnych 

sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego. 
 
5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy sporządzona i złożona niniejszym w postępowaniu, jako 

sporządzone w jednym egzemplarzu. 
 
6. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po  jedynym dla każdej ze Stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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