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UMOWA nr PZ-10/16 PROJEKT 

 

zawarta w dniu ……….2016 roku w Szczecinie pomiędzy: 

Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, 
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum  
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000048836, 
posiadającym NIP 851-25-37-776, Regon 000817391, 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Zbigniewa Dudzińskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

2. Marię Galińską – Głównego Księgowego  

 

a firmą …………………………………...., ul. ……………., ………………………….., wpisaną do 
…………………………., posiadającą NIP ……………………., Regon ……………………, zwaną   
w treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu której działają: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

 

W związku z wyborem oferty WYKONAWCY na podstawie zapytania ofertowego dotyczącego 
zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa 
następującej treści:  

§ 1. 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania Studium Wykonalności 
dotyczące zadania pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami 
elektroenergetycznymi”. 

2. Przewidywana szacunkowa wartość wskazanego w ust. 1 zadania inwestycyjnego planowanego 
do wykonania przez ZAMAWIAJĄCEGO to 3 000 000 PLN. 

3. Studium Wykonalności należy wykonać zgodnie i w trybie określonym w konkursie na 
dofinansowanie projektów, nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 w ramach Działania 2.10 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłoszonym w dniu 29.02.2016 roku przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

4. Studium Wykonalności będące przedmiotem zamówienia należy wykonać wg instrukcji 
przygotowania studium wykonalności oraz wg wszelkich wytycznych znajdujących się                          
w dokumentacji dotyczącej konkursu nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16. 

5. Pełna dokumentacja dla wnioskodawcy jest dostępna na stronie www.wfos.szczecin.pl                       
w zakładce RPO WZ 2014-2020 / Konkursy / nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 / 
więcej informacji. 

6. Dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia należy wykonać w liczbie spełniającej 
wymagania postawione w ramach naboru oraz w wersji elektronicznej edytowalnej. 

7. WYKONAWCA zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek i ewentualnych wyjaśnień do 
opracowanego Studium Wykonalności, w terminie określonym w Regulaminie konkursu 
RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16. 
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§ 2. 

Po zawarciu niniejszej umowy strony umowy zobowiązują się do spotkań organizowanych                     
w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO minimum jeden raz w tygodniu. Dzień tygodnia zostanie ustalony 
przez strony w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy. Na spotkaniach omawiane będą na bieżąco 
wszelkie ustalenia, wyjaśniane ostatecznie wątpliwości, uzgadniane i zatwierdzane treści 
opracowanych na dzień spotkania dokumentów lub ich części. 

 

§ 3. 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia Studium Wykonalności do siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nieprzekraczalnym do godz. 12.00 w dniu 20.04.2016 roku.  

2. Uchybienie terminowi, o którym mowa ustępie poprzedzającym skutkować będzie odmową 
przyjęcia spóźnionego Studium Wykonalności i obciążeniem WYKONAWCY karą umowną 
przewidzianą w § 8 umowy. 

 

§ 4.  

1. Dokumentacja, stanowiąca Studium Wykonalności, będąca przedmiotem odbioru winna być 
zaopatrzona w pisemne oświadczenie WYKONAWCY, iż jest wykonana zgodnie                                
z dokumentami programowymi i aplikacyjnymi, umową, obowiązującymi przepisami oraz 
normami, i że zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

2. Po protokolarnym przekazaniu Studium Wykonalności przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY 
sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentu. W przypadku stwierdzenia wad, braków 
lub błędów w dokumencie WYKONAWCA zobowiązany jest do ich natychmiastowego 
usunięcia.  

3. W celu natychmiastowego usuwania wszelkiej wadliwości w przekazanym Studium 
Wykonalności WYKONAWCA jest zobowiązany w dniach 25, 26, 27 i 28 kwietnia 2016 roku 
pozostawać w ciągłym  kontakcie z ZAMAWIAJĄCYM, aby na każde jego żądanie stawić się              
w ciągu godziny w  siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO i usunąć wady, braki lub błędy w Studium 
Wykonalności. 

4. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego Studium Wykonalności strony najpóźniej,                      
w dniu 28 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00 sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Odmowa 
ZAMAWIAJĄCEGO podpisania protokołu skutkuje zwrotem Studium Wykonalności oraz 
uznaniem niewykonania przedmiotu zamówienia przez WYKONAWCĘ i obciążeniem 
WYKONAWCY karą umowną przewidzianą w § 8 umowy. 

5. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.  

 

§ 5. 
1. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi                      

i propozycje dotyczące dokumentacji.  

2. Strony zobowiązują do wzajemnego informowania się o zaistniałych trudnościach czy 
przeszkodach pojawiających się w trakcie wykonywania prac.  

3. Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się podjąć odpowiednie starania                                
w celu usunięcia trudności i przeszkód, o których mowa w ust. 2. 
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§ 6. 

WYKONAWCA mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku aplikacyjnego wraz               
z załącznikami, zapewni wykonanie umowy z najwyższą starannością, w sposób zgodny                          
z ustaleniami określonymi w § 1 umowy i wytycznymi określonymi w dokumentach programowych             
i aplikacyjnych,  stanowiącymi załączniki do ogłoszenia o konkursie oraz zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami                           
i normatywami w celu uzyskania optymalnego rozwiązania przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

 

§ 7. 

1. Strony ustalają, że za przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
wynagrodzenie  w złotych polskich, która wynosi netto  ……….  zł, plus podatek VAT, to jest 
brutto ………. zł (słownie brutto: ……………………………………….).  

2. Wystawienie faktury przez WYKONAWCĘ nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego.   

3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje przedmiot zamówienia, określony w § 1 umowy i wszystkie 
koszty, i czynności z nim związane. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 
ZAMAWIAJĄCEMU, na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku dłużnika. 

6. W przypadku  wystawienia faktury niezgodnie z przepisami, termin zapłaty liczy się od dnia 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 8. 
1. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu, o którym mowa  w § 3 ust. 1                 

lub odmowy podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu zdawczo-odbiorczego z przyczyn 
zależnych od WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną             
w wysokości 50%  wynagrodzenia brutto.  

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności przysługujących                    
mu od ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 9. 
WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających                     
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 10. 
Wszelkie uzasadnione i potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu roszczenia powstałe                
przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z praw autorskich, patentowych i znaków towarowych, 
obciążają WYKONAWCĘ. 

 

§ 11. 

1. Do koordynowania prac ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wyznacza się Radosława Kamińskiego; 
nr tel.: 91 42 51 426, e-mail: rkaminski@onkologia.szczecin.pl.  
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2. Do koordynowania prac ze strony WYKONAWCY wyznacza się ……….;  nr tel.: ……..,                 
e-mail: ………………. 

 

§ 12. 

1.  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, które będą dla niego korzystne                     
lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie 
publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.  Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie 
pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony. 

 

§ 13. 

1. W przypadku wystąpienia spraw spornych strony będą dążyć do ich polubownego załatwienia. 

2. W przypadku braku porozumienia strony spór poddadzą rozstrzygnięciu sądowi rzeczowo 
właściwemu siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 14. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego,  oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

2. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u ZAMAWIAJĄCEGO 
zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad                                   
w tym zakresie, określonych w Załączniku do umowy. 

 

§ 15. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a jeden WYKONAWCA. 

 
              ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         (stempel firmowy i podpisy osób                 (stempel firmowy i podpisy osób 
działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO)           działających w imieniu WYKONAWCY) 
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Załącznik do umowy nr PZ-10/16 
F-105-000-002 

Edycja 2 
 
 

Protokół uzgodnień  
w sprawie uwzględnienia, w toku realizacji zamówienia zasad zintegrowanego systemu 

zarządzania  
(według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, ISO/IEC 27001:2013). 

 

I. Zasady ogólne. 
1. Zobowiązania ustalone niniejszym dokumentem dotyczą każdego realizatora zamówień na 

rzecz ZCO, w postaci dostawy, usługi, lub roboty budowlanej, z którym została zawarta 
stosowna umowa, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. WYKONAWCA realizuje te z zobowiązań ustalonych w niniejszym protokole, które 
wynikają z zakresu rzeczowego umowy, oraz faktycznego miejsca jej realizacji. 

3. Niniejszy protokół ma odpowiednie zastosowanie także do WYKONAWCÓW, realizujących 
całość lub część zobowiązań umownych poza siedzibą ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Pracownicy WYKONAWCY, powinni zostać przeszkoleni w zakresie obowiązujących aktów 
prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia, oraz regulujących kwestie objęte 
zintegrowanym systemem zarządzania. Na żądanie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY 
udzieli informacji w zakresie: 
1) obowiązujących przepisów prawnych;  
2) zagrożeń występujących na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, związanych z realizacją 

zamówienia oraz  zasad postępowania w sytuacjach wystąpienia tych zagrożeń. 
5. WYKONAWCA zobowiązuje się poddać kontroli postępowania w zakresie przestrzegania 

zasad zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnie z normami wskazanymi w tytule 
niniejszego dokumentu. Do przeprowadzenia kontroli, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO są 
upoważnieni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, w tym: 
1) pełnomocnik ds. jakości; 
2) inspektor ds. BHP; 
3) lekarz mikrobiolog, pielęgniarka epidemiologiczna; 
4) kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 
W zależności od specyfiki zamówienia kontrola może być przeprowadzona w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO, siedzibie WYKONAWCY, lub w innym miejscu jego realizacji. 

6. W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie sposobu postępowania należy zwrócić się do 
pełnomocnika ds. jakości.  

7. W razie zlecenia niektórych części, lub całości zamówienia podwykonawcy, WYKONAWCA 
ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez podwykonawcę zasad określonych 
niniejszym dokumentem.  
 

II. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania jakością. 
1. Zapewnienie właściwej jakości, przedmiotów wwożonych na teren ZAMAWIAJĄCEGO,              

w związku z realizacją zamówienia, w tym: leków, wyrobów medycznych, maszyn i urządzeń, 
materiałów budowlanych, narzędzi pracy. Zapewnienie właściwej jakości usług i prac 
budowlanych, realizowanych na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 
Jakość ta winna być zgodna z: 
1) powszechnie obowiązującymi przepisami; 
2) normami; 
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3) indywidualnymi świadectwami potwierdzającymi możliwość i zakres potencjalnego 
zastosowania; 

4) specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 
5) załączonymi do SIWZ: szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, lub 

dokumentacją techniczną; 
6) treścią oferty przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU; 
7) cechami przedmiotów identycznego rodzaju dostarczonych ZAMAWIAJĄCEMU, w celu 

próbnego zużycia, lub eksploatacji testowej. 
2. Udostępnienie ZAMAWIAJĄCEMU atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczeń oraz 

innych zbliżonych dokumentów będących potwierdzeniem wymogów jakościowych 
dokumentów, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z aktów lub czynności wskazanych 
wyżej w ust. 1. Bezzwłoczna aktualizacja przekazanych ww. dokumentów w przypadkach 
utraty ich ważności. 

3. Zaprzestanie, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, dalszej realizacji zamówienia w przypadku 
wadliwej jego realizacji w części, lub w całości.  

4. Zaprzestanie, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, dalszej realizacji zamówienia w przypadku 
uniemożliwienia jemu oceny jakościowej zrealizowanej już części.  

5. Ponowna realizacja części zamówienia wykonanej w sposób wadliwy, lub zrealizowanej              
w sposób uniemożliwiający jej ocenę jakościową Koszty powtórnej realizacji zamówienia              
w całości obciążają WYKONAWCĘ. 

6. Obniżenie wynagrodzenia za wadliwie zrealizowaną część zamówienia – tylko                        
w wyjątkowych sytuacjach, gdy jej ponowna realizacja jest technicznie niemożliwa, lub 
nieracjonalna. 
 

III. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania środowiskiem. 
1. Zapobieganie powstawaniu i minimalizacja liczby i wagi odpadów powstałych przy realizacji 

zamówienia. 
2. Zabieranie z terenu ZAMAWIAJĄCEGO odpadów wytworzonych przy realizacji 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami                        
i odpadami opakowaniowymi i ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

3. Minimalizacja zużycia nośników energii nieodnawialnej i surowców naturalnych. 
4. Wjeżdżanie na teren ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie pojazdami spełniającymi wymogi                 

w zakresie emisji spalin i hałasu. 
5. Minimalizacja uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów na terenie 

ZAMAWIAJĄCEGO poprzez ograniczenie go do niezbędnego minimum i wyłączanie silnika 
w czasie gdy pojazd nie jest w ruchu. 

6. Przestrzeganie zakazów:  
1) wwożenia na teren ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek odpadów, 
2) wwożenia substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę i powietrze atmosferyczne, 
3) wwożenia, bez odpowiedniego zabezpieczenia np.: specjalistycznym pojemnikiem, 

przedmiotów mogących być przyczyną skażenia radioaktywnego, 
4) mycia środków transportowych, 
5) spalania odpadów, 
6) wylewania jakichkolwiek substancji do gleby, kanalizacji ogólnospławnej czy burzowej, 
7) zapylania i zaśmiecania terenu ZAMAWIAJĄCEGO, za wyjątkiem sytuacji wynikającej 

ze względów technologicznych – pod warunkiem że pył i śmieci zostaną usunięte, 
8) pozostawiania na terenie ZAMAWIAJĄCEGO niewykorzystanych pozostałości po 

realizacji zamówienia. 
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7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń 
czasowych prac powodujących takie uciążliwości jak: hałas, wibracje, pylenie. Ograniczenia 
będą stosowane szczególnie w odniesieniu do uciążliwości, których skutki ponoszą pacjenci. 

8. W razie zaistnienia awarii, której skutkiem jest lub może być zanieczyszczenie środowiska, 
należy zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia oraz powiadomić pracownika 
ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionego na stanowisku Pełnomocnika ds. Jakości (budynek 
administracyjny pokój Nr 0.14, nr telefonu 91 42 51 426). 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia, którego skutkiem jest, lub może być zdarzenie 
radiacyjne, należy powiadomić także Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej 
(Zakład Fizyki Medycznej, pokój    nr 027, nr telefonu 91 42 51 475 lub inny telefon w 
Zakładzie Fizyki Medycznej np. 91 42 51 471,  91 42 51 472 ). Informacją o sposobie 
kontaktu po godzinach pracy – dysponuje portiernia przy ulicy Strzałowskiej. 
 

IV. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
1. Zapewnienie przestrzegania, przez pracowników WYKONAWCY przebywających na terenie 

ZAMAWIAJĄCEGO, ogólnych przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Organizacja pracy zgodna, ze wskazanymi wyżej, przepisami i zasadami. 
3. Posługiwanie się narzędziami i sprzętem spełniającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz pojazdami spełniającymi wymogi Prawa o ruchu drogowym. 
4. Prowadzenie postępowania powypadkowego dotyczącego własnych pracowników. 
5. Informowanie pracownika ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionego na samodzielnym stanowisku 

pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (budynek administracyjny – pokój Nr 0.15,                   
nr tel. 91 42 51 405) o awariach,  wypadkach i zagrożeniach wypadkowych zaistniałych na 
terenie ZAMAWIAJĄCEGO. Informacją o sposobie kontaktu po godzinach pracy – 
dysponuje portiernia przy ulicy Strzałowskiej. 

6. Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP na wykonywanej 
inwestycji. 

7. Przyjmowanie i realizacja zaleceń zgłaszanych przez osoby działające w imieniu 
ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku zaistnienia zagrożeń dotyczących BHP w ramach prac 
wykonywanych przez WYKONAWCĘ na terenie ZAMAWIAJĄCEGO.   

8. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi przy prowadzonych przez 
WYKONAWCĘ pracach na terenie ZAMAWIAJĄCEGO,  osoby działające w jego imieniu 
mają prawo podjąć decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu prac do czasu usunięcia 
zaistniałych zagrożeń. 
 

V. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
1. Zawarta umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji 

pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie,                      
iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą stronę. 
W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe 
pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, dane finansowe ZAMAWIAJĄCEGO oraz jego 
kontrahentów.  

3. ZAMAWIAJĄCY, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w przypadkach tego wymagających 
powierza przetwarzanie zbioru danych osobowych i medycznych pacjentów WYKONAWCY. 
Dane osobowe przetwarzane będą przez WYKONAWCĘ wyłącznie w celu realizacji 
zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa 
w art. 7 pkt. 2 powołanej Ustawy.  
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4. WYKONAWCA gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni będą 
wyłącznie pracownicy WYKONAWCY po dostarczeniu podpisanego oświadczenia                                
o zachowaniu poufności, z zastrzeżeniem w ust. 5. 

5. Każdorazowo przy zmianie personelu WYKONAWCY wyznaczonego do realizacji Umowy, 
WYKONAWCA jest zobligowany do dostarczenia oświadczeń dla nowo powołanych 
członków personelu.  

6. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych 
osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie od 
WYKONAWCY udzielenia pisemnych wyjaśnień lub jeżeli okażą się one niewystarczające, 
poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe. 

7. WYKONAWCA ma obowiązek zastosować się do wskazań ZAMAWIAJĄCEGO mających 
na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych. 

8. Każdorazowo przekazanie danych osobowych zostaje potwierdzane w formie pisemnej, 
protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
WYKONAWCA oświadcza, że przyjmuje, bez zastrzeżeń, zasady i zobowiązania ustalone 
niniejszym protokołem. 
WYKONAWCA informuje, że osobą odpowiedzialną za realizację ustaleń niniejszego protokołu jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko        stanowisko  numer telefonu   adres mailowy) 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

(pieczątka firmowa) 

WYKONAWCA: 

(pieczątka firmowa) 

(data) (data) 

(podpis) (podpis) 

 
 


