
Strona 1 z 16 

 

 - W  Z  Ó  R -     

UMOWA Nr SPKSO/ZP- ……../2022 

NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW 

MEDYCZNYCH 

O B J Ę T Y C H   P A K I E T E M    o  Nr ……. 

 

 

zawarta w dniu ………….. w Warszawie pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie, 

działającym na stałe pod adresem: ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, a tymczasowo 

pod adresem: ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa, na podstawie wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113950, NIP: 113-21-68-300, 

REGON: 016084355, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:   

 

Prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika – Dyrektora 

a 

spółką ........................ z siedzibą w ................., adres: ......................, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez ...................., pod nr KRS: …………, NIP: 

..................., REGON: ......................, o kapitale zakładowym w wysokości ………..1, zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………., w imieniu którego(-ej) działa ……………………………., na 

podstawie upoważnienia nr ………………. z dnia ……………………………., które nie 

wygasło i nie zostało odwołane;. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP/05/2022 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, ze zm.) – zwanej dalej: Ustawą PZP,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

DEFINICJE 

1. Następujące wyrażenia i określenia użyte w niniejszej Umowie, w różnych przypadkach 

i liczbie, będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi 

dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca wymienieni w komparycji Umowy; 

2) Umowa – niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz 

z wymienionymi w jej treści dokumentami nazwanymi i nienazwanymi 

załącznikami, regulująca wynikające z niej i związane z jej wykonaniem, prawa 

i obowiązki Stron; 

                                                 
1  Dotyczy spółki kapitałowej. Jeżeli Wykonawcą nie będzie spółka kapitałowa należy podać 

informacje odpowiednie do formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Wykonawcę. 



Strona 2 z 16 

 

3) Ustawa o Wyrobach Medycznych – ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 

kwietna 2022 r.  

4) Produkty – drobny sprzęt medyczny i materiały medyczne wykorzystywane przy  

udzielaniu świadczeń zdrowotnych; 

5) Formularz asortymentowo-cenowy – wykaz drobnego sprzętu medycznego i 

materiałów medycznych objętych przedmiotem Umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 

do Umowy;   

6) Miejsce lokalizacji – miejsce wskazane przez Zamawiającego, do którego 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Produkty zgodnie z niniejszą Umową, 

tj. Dział Farmacji Szpitalnej/Magazyn Szpitala – siedziba tymczasowa ul. 

Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa a z chwilą przeniesienia Szpitala do 

siedziby docelowej – ul. Józefa Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa; 

7) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.); 

2. Ilekroć w Umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „dni robocze”, 

Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe. W przypadku określenia terminu 

w dniach roboczych, Strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY REALIZACJI 

1.  Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty do 

Miejsca lokalizacji i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność 

Produktów a Zamawiający zobowiązuje się je odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za 

wykonanie przedmiotu umowy.  

2.  Jakość dostarczonych Produktów będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym 

standardom i normom przyjętym dla produktów tego rodzaju, obowiązującym w dniu 

ich wydania.  

3.  Wykonawca będzie dostarczał wyłącznie Produkty  dopuszczone do obrotu i używania 

na ternie RP, wykorzystywane przy  udzielaniu okulistycznych świadczeń 

zdrowotnych.  

4.  Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy i Formularzem 

asortymentowo-cenowym Wykonawcy.  

5.  Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące 

w postępowaniu zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

6.  Dostawy Produktów będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie według 

zamówień przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, na piśmie, faksem, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w terminie nie dłuższym niż 

3 dni robocze od daty ich zamówienia.  Terminy dostaw obowiązują bez względu na 

wartość i zakres dostawy.  

7.  W przypadku gdy zamówienie złożone zostanie telefonicznie Zamawiający, najpóźniej 

następnego dnia roboczego, zobowiązany jest potwierdzić zamówienie na piśmie, 

faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8.  W zamówieniu, o którym mowa w ust.7, Zamawiający  określi szczegółowy asortyment 

zamawianych Produktów i ich ilość.  
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9.  Dostawy będą realizowane w dni robocze. Każda dostawa obejmuje wniesienie 

Produktów do wskazanych pomieszczeń w Miejscu Lokalizacji. 

10.  Dostawa Produktów  do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca dostarczać będzie Produkty  zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich  przypadkowej 

utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich  odbioru w Miejscu Lokalizacji przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

11.  Wykonawca gwarantuje dostarczenie Produktów zabezpieczonych w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację  oraz chroniący przed uszkodzeniem.  

12.  Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania Produktów we właściwych 

warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 

13.  Dostarczane Produkty powinny być   nowe i oryginalnie zapakowane. 

14.  W przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z pozycji asortymentowej 

w trakcie trwania Umowy, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostarczanie produktu równoważnego. 

Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie Produktu równoważnego pod 

warunkiem, że nie będzie on odbiegał jakościowo od Produktu zaproponowanego 

pierwotnie i jego cena jednostkowa netto nie będzie wyższa od ceny jednostkowej netto 

Produktu pierwotnego. 

15.  W przypadku niedostarczania Produktu będącego przedmiotem umowy lub jego   

       odpowiednika (produktu równoważnego) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu   

       takiego Produktu u innego podmiotu  uprawnionego do obrotu hurtowego. W  

       sytuacji, gdy cena zakupu Produktu równoważnego u innego podmiotu   

       uprawnionego do obrotu hurtowego będzie wyższa od ceny Produktu będącego   

       przedmiotem umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie. 

16.  Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 30% dostaw /..sztuk /..wartości,   

       asortymentu /ilości /realizacji zamówienia  

17.  Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

       obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia   

       publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.  

 

§ 3 

Czas trwania Umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 48 miesięcy licząc od daty 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem wynikającym z postanowienia § 2 ust. 15 Umowy.  

§ 4 

Przedstawiciele Stron 

 

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

a w szczególności do składania zamówień związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

odbioru Produktów, zgłaszania reklamacji, analizy stopnia wykorzystania 

ilościowego, asortymentowego i wartościowego Umowy oraz zgłaszania  uwag 

dotyczących sposobu realizowania Umowy, upoważniona jest /odpowiednio/:  
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– …………………… - Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej, tel.:  …, e-mail: ………… 

– …………………… - Kierownik ds. zaopatrzenia, tel.:  ……………., e-mail: ……………  

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, a w szczególności do przyjmowania zamówień, przyjmowania reklamacji, 

analizy stopnia wykorzystania ilościowego, asortymentowego i wartościowego Umowy 

oraz zgłaszania uwag dotyczących sposobu realizowania Umowy, upoważniony(-na) 

jest: ……………………… - …………………………… tel.: …………, e-mail: 

…………………………………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez 

co nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy aneksu do Umowy 

i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia osoby upoważnionej do 

reprezentowania Strony, przekazanego drugiej Stronie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 upoważnione są do dokonywania w imieniu odpowiednio 

Zamawiającego lub Wykonawcy czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem 

zmiany postanowień Umowy, odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. 

5. Wszelkie informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy będą przekazywane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2, 

z wyjątkiem dokumentów, dla których w Umowie zastrzeżono formę pisemną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia „Informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych” stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy i zapoznania z jej treścią osob/ę/y/  

reprezentujące Wykonawcę oraz osob/ę/y wymienion/ą/e w ust. 2.  

 

§ 5 

Wartość umowy 

1. Wartość umowy zostaje określona na kwotę netto ………… PLN (słownie: 

…………………………………), co wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) stanowi 

kwotę brutto ……… PLN (słownie ................................................... złotych) zawierającą 

wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. W  cenach jednostkowych brutto, określonych w Formularzu Asortymentowo-

cenowym, mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym 

w szczególności koszty drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych ich 

dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności 

związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty 

wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione 

przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty związane 

z udzieloną gwarancją.  

3. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.  
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§ 6 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr : ................................................................... po prawidłowym 

wykonaniu zamówienia. 

2. Termin zapłaty ustala się na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych 

faktur za dostawy cząstkowe.  

3.  Zamawiający będzie płacił za Produkty  faktycznie zamówione i dostarczone do 

Miejsca Lokalizacji.  

4.  Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie w wysokości stanowiącej 

równowartość sumy iloczynów ilości Produktów dostarczonych do siedziby 

Zamawiającego oraz odpowiadających im cen jednostkowych netto określonych w 

Formularzu Asortymentowo-Cenowym,  

5.  Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, w wysokości 

zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla 

Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13 

NIP: 113-21-68-300 

6.  Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur w postaci: 

1) papierowej – na adres DFSz SPKSO przy ul. Marszałkowskiej 24/26 

w Warszawie (00-576), albo 

2) elektronicznej – w formacie pdf, na adres poczty elektronicznej: 

apteka@spkso.waw.pl z adresu poczty elektronicznej przedstawiciela 

Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust. 2. 

7.  Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się datę:  

1) dostarczenia faktury w postaci papierowej na adres wskazany w ust. 6 pkt 1) 

albo 

2) pojawienia się faktury w skrzynce odbiorczej pod adresem poczty elektronicznej 

wskazanej przez Zamawiającego w ust. 6 pkt 2), a jeżeli faktura pojawiła się 

w skrzynce po godz. 15.00 – następny dzień roboczy.  

8.  Błędnie wystawiona faktura może spowodować zawieszenie biegu terminu płatności, 

o którym mowa w ust. 2, do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 

dokumentów. 

9.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego. 

10. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli 

należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę 

uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny wynikającej 

z postanowień ust. 4, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia 

faktury korygującej. 

11.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówienia publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca 

uprawniony jest do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury 
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elektronicznej na konto Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania dostępnej pod adresem : www.efaktura.gov.pl.  

 

§ 7 

Gwarancja Jakości i Rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że Produkty  objęte przedmiotem Umowy są wolne od wad 

fizycznych i prawnych oraz mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakościowej (termin ważności) i ilościowej na        

 dostarczone Produkty . Gwarancja jakościowa obejmująca termin ważności    

 udzielona jest na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy każdej partii    

 towaru. 

3. W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Produktów, których okres 

gwarancji (ważności) wynosi co najmniej 24 miesiące  Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, 

krótszy okres gwarancji (ważności) lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do 

uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Produktów.  

4. W przypadku gdy dostarczone Produkty nie odpowiadają pod względem ilościowym, 

jakościowym lub trwałości wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, przysługuje prawo do 

zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na dane przedstawiciela Wykonawcy wskazane w § 4 ust. 2. 

Potwierdzenie wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 

dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. W treści reklamacji Zamawiający 

zobowiązany jest wskazać zamówienie, dla którego zgłasza reklamację, nr umowy na 

podstawie której realizowane było dane zamówienie, nr katalogowy i ilość 

reklamowanego produktu.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia Produktów na własny koszt odpowiednio: w żądanej 

ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone 

w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 5-u  dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej 

odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.  

6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, reklamacja będzie 

uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

7. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Produktów, o których mowa 

w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego 

rzeczoznawcę. 

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 

z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

9. Jeżeli z powodu wady prawnej Produktów Zamawiający będzie zmuszony wydać je 

osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego za nie 

wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia Umowy.  

10. Jakiekolwiek działanie niepożądane lub reklamacja jakościowa związana z użyciem 

Produktów będzie rozpatrywana zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Informacje 

o ww. zdarzeniach będą przekazywane niezwłocznie do Wykonawcy pod następujące 

dane : 

http://www.efaktura.gov.pl/
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1)  Nazwa: …………………………………………  

2) Adres: ………………………..…………………  

3) Tel.: …………………..……….………..……….. 

4) Fax:………………………………………………. 

5) Email: …………………………..………………. 

    

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w formie kar umownych.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej 

równowartość: 

1) 10% wartości netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy, 

obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 

– w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

2) 0,2% wartości netto Produktów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 6, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych 

w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki;     

3) 0,2% wartości netto Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie, 

o którym mowa w § 7 ust. 5, obliczonej wg cen jednostkowych netto określonych 

w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w kwocie stanowiącej równowartość 10% 

wartości netto niewykonanej części Umowy, obliczonej odpowiednio wg cen 

jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w § 9. 

4.  Kary umowne naliczone na podstawie ust. 2 nie mogą łącznie przekroczyć 10% 

wartości netto danej części umowy obliczonej wg cen jednostkowych netto Produktów 

określonych w Załączniku Nr 1.       

5.  Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa szkody powstałej w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy.  

6.  W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 2, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę 

z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania 

płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 

7.  W przypadku naliczenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w ust. 3, 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu notę obciążeniową i zobowiąże Zamawiającego 

do dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 
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§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1.   Zamawiający może odstąpić od Umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Ustawy PZP i art. 455 Ustawy 

PZP, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 Ustawy PZP,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy  z powodu dokonania zmiany Umowy 

z naruszeniem art. 454 Ustawy PZP i art. 455 Ustawy PZP, Zamawiający odstępuje 

od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone wraz z uzasadnieniem 

w formie pisemnej lub formie elektronicznej i winno zostać przekazane drugiej Stronie 

odpowiednio na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy lub na adres e-

mail przedstawiciela Strony wskazany w § 4. Korespondencję odebraną lub 

nieodebraną, a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego 

i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za 

skutecznie doręczoną. Druga Strona zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt 

otrzymania oświadczenia. 

 

§ 10 

Zmiany Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub w ust.2.  

2. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest możliwa w poprzez:  

1) zmianę Miejsca lokalizacji pod warunkiem uprzedniego przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia wskazującego nowy 

adres Miejsca lokalizacji; 

2) wydłużenie terminu dostaw Produktów  

     a) w razie wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 
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szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze Stron;  

     b) w przypadku nie wykupienia pełnej ilości Produktów; w tym przypadku 

Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji dostaw 

Produktów , z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być 

dłuższy niż 24 miesiące. 

3) zmianę asortymentową Produktów na produkty równoważne w następujących 

przypadkach: 

a)  w okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 14,  

b) w razie wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie Produktów do obrotu 

albo wycofania Produktów z obrotu,  

c) w razie czasowego ograniczenia dostępności surowców służących 

do produkcji Produktów,   

d) czasowego wstrzymania produkcji Produktów  lub braków Produktów , 

będącego następstwem działania organów administracji publicznej  albo 

wstrzymania dostaw przez Zamawiającego w wyniku zakontraktowania 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej 

w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach 

niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, 

mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową Zamawiającego;  

4) zmianę sposobu spełnienia świadczenia zdeterminowaną okolicznościami, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkującymi 

koniecznością  realizacji dostaw Produktów w zamiennych opakowaniach lub 

produktów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej 

nazwie handlowej pod warunkiem, że ich cena jednostkowa nie może 

przewyższać ceny jednostkowej Produktów; 

5) zmianę zakresu przedmiotu Umowy wynikającą z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, polegającą na:   

a) zmianie wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego Produktu przy 

zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej 

w Załączniku nr 1 do Umowy, 

b) zmianie numeru katalogowego lub nazewnictwa Produktu, przy 

zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej 

w Załączniku nr 1 do Umowy, 

c)  zmianie ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych 

Produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może 

to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1; 

6)  zmianę wartości Umowy wyłącznie w przypadkach: 

a) określonym w § 2 ust. 15, 

b) urzędowej zmiany stawek VAT; w takim przypadku zmiana ceny nastąpi 

z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian, 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 
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jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w Umowie, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie, 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, 

z późn.zm.) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

3.  Zmiana postanowień Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, obowiązuje nie dłużej 

niż przez czas trwania wskazanych tam okoliczności.    

4.  Zmiana postanowień Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b) – e), obowiązuje 

od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak 

w przypadku: 

1) zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b), zmiana wynagrodzenia     

(uwzględnienie nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen  

jednostkowych brutto) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy  

wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania  

odrębnego aneksu; 

2) zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 6) lit. c) i d), zmiana 

wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował wniosek 

Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, 

z uwzględnieniem postanowień ust. 9-12. 

5.  W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. b), do cen 

jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 5 ust. 1, zostanie 

doliczona wartość podatku VAT wynikająca z nowych przepisów. 

6.    W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. c), ceny jednostkowe 

netto określone w ofercie Wykonawcy zostaną zmienione o kwotę  odpowiadającą 

wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu  

Wykonawcy wynikającej ze  zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących         

zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w nowych 

przepisach,  z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

związanych ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do 

zaangażowania tych osób w wykonanie  zamówienia i wpływu ich pierwotnego 

wynagrodzenia na ceny określone w ofercie Wykonawcy. 

7.   W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 6) lit. d), ceny jednostkowe 

netto  określone w ofercie Wykonawcy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą 

wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
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określonych w nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto ich  

wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie 

zamówienia i  wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie 

Wykonawcy. 

8.  Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów, 

o których mowa w ust. 2 pkt 6) lit. c), d) i e), wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia określonego w Umowie wraz 

z dokumentami uzasadniającymi bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy, a w szczególności:  

1) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób  

bezpośrednio wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, 

łączną wartość netto oferty i ceny jednostkowe netto określone w ofercie 

Wykonawcy oraz  uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ 

na wysokość ceny  oferty przed zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany; 

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających: 

a) liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu 

Umowy wraz z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz 

wysokości   wynagrodzenia,  

b) liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy 

realizacji przedmiotu Umowy, 

c) procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej 

pomiędzy daną osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy. 

9.  Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, w terminie  

umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych 

dokumentów oraz zasadności dokonanych wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych 

zastrzeżeń przez  Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez Wykonawcę, 

z uwzględnieniem    postanowień ust. 4 lit. b), wykorzystując w tym celu 

w szczególności okres między publikacją   aktu prawnego wprowadzającego zmiany 

przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c, d) i e),  a jego wejściem w życie. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 8 informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu 

wniosku o zmianę wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi 

do przedłożonych dokumentów, w   formie pisemnej lub drogą elektroniczną; 

11.  Zamawiający zaakceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, 

wyłącznie w przypadku jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, 

że zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 6) lit. c), d) i e), 

ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, 

w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia określonego w Umowie. Brak 

reakcji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 9 rozumiany będzie jako 

zaakceptowanie wniosku o zmianę wynagrodzenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag 

Zamawiającego w terminie uwzględniającym postanowienia ust. 4  ppkt 2) i ust. 8 

13.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. a) i c), 4 i 5 lit. a) - c) nie wymagają 

dla swej ważności zawierania aneksu do Umowy, jednakże wymagają formy pisemnej. 
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14. Zmiana niniejszej Umowy jest również możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości Umowy, o ile ta zmiana 

nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy.   

15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania, pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej lub elektronicznej Aneksu i muszą być dokonane przez 

umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 

na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 

wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 

skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

4.  Specyfikacja Warunków Zamówienia i Oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

niniejszej Umowy.  

5. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak 

i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.  

6.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli  Ustawa PZP nie stanowi inaczej. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

 

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

za Wykonawcę                                                                        za Zamawiającego 
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Załącznik Nr 1  

do Umowy  nr SPKSO/ZP- ……/2022 na dostawę drobnego sprzętu medycznego i 

materiałów medycznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala 

Okulistycznego 

 

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY 
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     Załącznik Nr 2 

do Umowy  nr SPKSO/ZP- ……/2022 na drobnego sprzętu medycznego i materiałów 

medycznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

INFORMACJA  

o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
 

Zgodnie z art, 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 dalej „RODO", informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 

osobowe. Szczegóły tego dotyczące: 

              I.         Administrator danych osobowych 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny  z siedzibą w Warszawie ul.  

Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa,  działający tymczasowo pod adresem : ul. 

Marszałkowska 24/26  00-576 Warszawa  - tel ……….., informuje, że jest 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

     III       Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 

swoich praw za pomocą adresu e-mail: ……………………….. lub numeru telefonu: 

………………… 

lub pisemnie na adres tymczasowego działania Administratora : ul. Marszałkowska 

24/26 00-576 Warszawa. 

 

           III.      Cele i podstawy przetwarzania 

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu: 

a) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest dostawa drobnego sprzętu 

medycznego/materiałó w medycznych, zwanego dalej „zamówieniem 

publicznym" — podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO — dotyczy osób 

wskazanych w pkt IV lit. b. 

b) wykonanie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej 

pomiędzy Administratorem a wykonawcą — podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO dotyczy osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, o 

których mowa w pkt IV lit. A. 

IV. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy: 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana:2 

a) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail — dotyczy osób wskazanych 

do kontaktu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub na potrzeby wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

                                                 
2 Wykonawca przekazujący niniejszą informację w imieniu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala 

Okulistycznego  osobom fizycznym, których dane udostępnił, wskazuje zakres udostępnionych danych w odniesieniu do 

osoby, której przekazywana jest informacja. 
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b) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane indentyfikacyjne (np. 

numer NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia — jeżeli 

zostały przekazane przez uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego) — dotyczy: 

— osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub podwykonawców, 

V.        Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

a) podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa — w tym dane osobowe zawarte w 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 96 

ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dane 

osobowe zawarte w umowie zgodnie z przepisami o dostępie do informacji 

publicznej, 

b) podmiotom przetwarzającym, które świadczą nam usługi prawnicze, wspierają 

nas systemami teleinformatycznymi oraz dostarczają nam i obsługują nasze 

systemy informatyczne oraz oprogramowanie wykorzystywane do właściwej 

realizacji zadań Administratora. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych  

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe — wskazane w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego — będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pani/Pana dane osobowe —wskazane w umowie w sprawie zamówienia 

publicznego — będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku 

następującego po roku obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji zadań wynikających z celów wskazanych w pkt III, a następnie, jeśli 

chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną SPKSO 

opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

VIII. Pani /Pana  prawa  

Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych — uzyskania od 

Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane 

osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania 

Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych — żądania od 

Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie 

z art. 16 RODO, przy czym Pani/Pana żądanie nie może skutkować zmianą 
m
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wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych — żądania od 

Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona 

zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe 

nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, przy czym prawo 

usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki 

Administratora wynikające z obowiązującego prawa, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania 

prawidłowości danych osobowych, przy czym Pani/Pana żądanie nie będzie 

ograniczać przetwarzania Pani/Pana danych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

(dotyczy osób wskazanych w pkt IV lit. a) — prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w 

art. 21 RODO, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO. 

W celu skorzystania z w/w, praw należy skierować żądanie do 

Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych — dane 

kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że 

przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, 

ze Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować 

oraz żądać dodatkowych informacji precyzujących Pani/Pana żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

IX.  Informacja  o  źródle  danych  

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od uczestnika postępowan ia o udzielenie 

zamówienia publicznego, tj. od …………………………… prowadzące/j/go/ 

działalność gospodarczą pod firmą ……………………………., adres 

wykonywania działalności  gospodarczej :  ……………………………. 3 

Ponadto Pani/Pana dane możemy pozyskiwać z publicznie dostępnych rejestrów, 

takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowy Rejestr Sądowy — jeżeli Pani/Pana dane są dostępne w tych rejestrach 

— dotyczy osób wymienionych w pkt IV lit. b niniejszej informacji. 

X.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

                                                 
3 Dane wykonawcy udostępniającego Samodzielnemu Publicznemu Klinicznemu Szpitalowi Okulistycznemu dane 
osób fizycznych inne niż dotyczące bezpośrednio wykonawcy. 


