OGÓLNE WARUNKI UMOWY ( WZÓR UMOWY)
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w postaci odczytów dawek
indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg, przy użyciu
dawkomierzy termoluminescencyjnych zgodnie z obowiązującą procedurą badawczą PB-DAWKI,
oraz przesyłać wyniki w formie raportu.
2. Dawkomierze termoluminescencyjne stanowią własność Zamawiającego, który uprzednio w celu
wykonania umowy zakupi je od Wykonawcy, zgodnie z cennikiem określonym w pkt 3.
3. Cena jednego kompletu dawkomierzy ( 2 szt.) typu :
a) DI-02 wynosi 120 zł + VAT
b) DS-04 wynosi 120 zł + VAT
c) PI-01 wynosi 20 zł + VAT
d) OD-12 wynosi 30 zł + VAT
§ 2.
1. Cena za odczyt jednego dawkomierza w cyklu kwartalnym, zgodnie z aktualnym cennikiem
publikowanym na stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę do Zamawiającego jednej przesyłki kwartalnej z
dawkomierzami oraz jednej przesyłki w kwartale z wynikami odczytu, dawkomierzy dostarczanych
do Wykonawcy.
3. Dodatkowe dostawy dawkomierzy na życzenie Zamawiającego, są realizowane wyłącznie na jego
koszt, przesyłką rejestrowaną lub kurierem. Koszty tych przesyłek, zgodne z cennikiem dostawcy
są doliczone do faktury za odczyty dawkomierzy.
4. Na życzenie Zamawiającego odczyt dawkomierzy może być wykonany w trybie pilnym (do 24 godz.
od otrzymania dawkomierzy). Cena odczytu jednego dawkomierza w trybie pilnym, zgodnie
z aktualnym cennikiem publikowanym na stronie Wykonawcy.
§ 3.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający po otrzymaniu dawkomierzy, wydaje je pracownikom lub umieszcza w punktach
pomiarowych, a następnie w określonym terminie zbiera dawkomierze i przesyła na adres
Wykonawcy w ustalonych okresach. W przesyłce Zamawiający zobowiązany jest do podania
pisemnie numeru dawkomierza, imienia i nazwiska osoby, która użytkowała dawkomierz – według
decyzji Zamawiającego, lub opisu punktu pomiarowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania w/w dawkomierzy zgodnie z instrukcją użytkowania,
załączoną do pierwszej przesyłki oraz do terminowego dostarczania wszystkich dawkomierzy.
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania dawkomierzy do Wykonawcy w terminie 2 tygodni od
zakończenia okresu pomiarowego i otrzymaniu nowych dawkomierzy.
3. Zamawiający dostarcza do Wykonawcy niezbędne dane do opisu dawkomierzy (nr, imię
i nazwisko pracownika – według decyzji Zamawiającego, lub opis punktu pomiarowego).
4. Zamawiający przekazuje wszelkie informacje w formie pisemnej drogą pocztową lub elektronicznie
(faks, e-mail) dotyczące zmian osób objętych kontrolą, nazwisk, stanowisk pomiarowych oraz termin
wprowadzenia zmian.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kosztów odczytów, które będą
iloczynem liczby skumulowanych cykli pomiarowych i ustalonej ceny jednostkowej za odczyt.
6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy
w okresie jej obowiązywania jest wyznaczona osoba lub Zakładowy Inspektor Ochrony
Radiologicznej.
§ 4.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do odczytu dawkomierzy oraz przesyłania ich do Zamawiającego na
własny koszt w terminach kwartalnych. Wyniki odczytu w formie raportu Wykonawca przesyła nie
później, niż z dawkomierzami przygotowanymi na kolejny okres pomiarowy.
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2. Wykonawca przesyła w terminach kwartalnych zamówiony zestaw dawkomierzy zbiorczą
przesyłką.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania instrukcji użytkowania w/w dawkomierzy w zakresie
właściwej eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji oraz udzieli wszechstronnej pomocy użytkownikowi
jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją w/w dawkomierzy.
§ 5.
1. Formę płatności ustala się jako przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
2. Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia wystawienia faktury. Faktura za dawkomierze zostanie
wystawiona i przesłana na wskazany adres. Faktury za odczyty dawkomierzy będą wystawiane
odpowiednio do wykonanych odczytów.
3. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w w/w terminie Wykonawca naliczy odsetki zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w uregulowaniu należności z tytułu niniejszej umowy,
Wykonawca może Zamawiającemu, wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania
z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony, wedle własnego wyboru, do
nie przesyłania Zamawiającemu raportów z odczytów dawek promieniowania, ewentualnie do
odstąpienia od umowy.
§ 6.
1. W/w umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia
r.
2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące i upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie powinno być przekazane w formie pisemnej listem poleconym.
§ 7.
1. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
§ 8.*
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. - w celu realizacji umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. - w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów
prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości,
4. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie:
a. podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat podatkowych od daty
zakończenia realizacji umowy lub przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa,
6. posiada Pani/Pan/Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do usunięcia danych osobowych,
d. do ograniczenia przetwarzania danych,
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.
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§ 9.
1. Niniejsza umowa reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
2. Przetwarzanie danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, a także przy
wykorzystaniu systemów informatycznych.
3. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
4. Cel, zakres i charakter powierzenia przetwarzania danych osobowych obejmuje:
a. działania dot. odczytu dawkomierzy oraz przesyłania wyników odczytów do Zamawiającego
w terminach ustalonych w umowie;
b. zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, informacja o zmierzonej dawce
promieniowania;
c. charakter przetwarzania: dane przetwarzane okresowo w zakresie realizowanych odczytów
dawkomierzy i wyników przesyłanych do Zamawiającego ;
d. rodzaj danych: dane o skali narażenia na promieniowanie jonizujące ;
e. na danych wykonywane będą operacje: rejestracja danych osobowych, wgląd,
przechowywanie, ewidencja zmierzonych dawek, przesyłanie wyników pomiarów, usuwanie.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na
udokumentowane polecenie administratora, którym jest zlecenie Wykonawcy realizacji zadań
określonych niniejszą umową.
§ 10.
1. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych przez okres realizacji umowy,
a także po ustaniu umowy do dnia wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz
wymagań akredytacyjnych.
2. Wykonawca po upływie okresu wynikającego z ust. 1 zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia
powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również kopii, chyba,
że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.
§11.
1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi
na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków
określonych w art. 32-36 RODO.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Zamawiającemu
lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji,
współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.
4. Zamawiający zobowiązany jest ponieść uzasadnione koszty wykonania obowiązków określonych w
ust. 1-3.
§12.
1. Wykonawca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia
tego Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki.
2. Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:
a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób,
których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
§13.
1. Wykonawca zapewnia, że dostęp do danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione,
a nadto, że każda osoba realizująca niniejszą umowę zobowiązana jest do bezterminowego
zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych
osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca niniejszą umowę zobowiązana
jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
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2. Wykonawca deklaruje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
określonych w art. 32 RODO, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa danych
osobowych odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem,
nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
§14.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.

§15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapisy § 9. do § 13. dotyczą wyłącznie zleceń indywidualnej kontroli dozymetrycznej
dawkomierzami typu: DI-02, PI-01, OD-12.

§16.
Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla Wykonawcy.
§17.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§18.
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o jakiejkolwiek zmianie
danych firmowych i adresowych. Wszelką korespondencje uznaje się za właściwie wystawioną
i skutecznie doręczoną do Zamawiającego, na ostatnie wskazane przez niego dane.

Zamawiający

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

Wykonawca

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

*) – Zapisy § 8 tylko w przypadku zawarcia umowy z osobą/mi fizyczną/mi
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