
 

Rozeznanie cenowe na sukcesywne wytwarzanie, wydawanie oraz 

unieważnianie kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych 

elektronicznych znaczników czasu dla Agencji Badań Medycznych 

 

Zapraszamy Państwa do składania propozycji cen na sukcesywne wytwarzanie, wydawanie 

oraz unieważnianie kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych elektronicznych 

znaczników czasu dla Agencji Badań Medycznych. 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przesyłanie 

kalkulacji cenowych w odniesieniu do wymagań zawartych w przedstawionym poniżej Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz Formularzu wartości szacunkowej. 

Niezbędne informacje należy przesłać na załączonym formularzu wartości szacunkowej 

do dnia 08.07.2022 r. na adres email: bohdan.kulinski@abm.gov.pl. 

Przedmiotowe zapytanie ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone 

wyborem oferty oraz nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego. Tym samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, 

czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, 

gdy Agencja Badań Medycznych przystąpi do realizacji procedury udzielenia zamówienia 

publicznego, skutkować będzie to zaproszeniem Państwa do złożenia oferty na realizację 

usługi. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Świadczenie przez Wykonawcę usługi zaufania, polegającej na sukcesywnym 

wytwarzaniu, wydawaniu zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego, 

zawieszaniu, uchylaniu zawieszenia i unieważnianiu kwalifikowanych certyfikatów 

i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu. 

2. W ramach świadczenia umowy, Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Agencji Badań 

Medycznych usługi zaufania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

1) 30 szt. (w ramach wszystkich zamówień objętych umową) – nowych zestawów, 

zawierających: 

− kwalifikowany certyfikat ważny: 12 miesięcy; 

− mini kartę kryptograficzną (nośnik certyfikatu); 
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− mini czytnik kart kryptograficznych; 

− kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu bez limitu ważności oraz ilości użyć; 

− wygenerowane i odpowiednio zabezpieczone kody PIN i PUK (minimum 5 znaków). 

a) Zamawiający nie dopuszcza aby kody były generowane automatycznie. 

b) Zamawiający prosi/wymaga, aby karta kryptograficzna i kody PIN i PUK zostały 

dostarczone przez Wykonawcę w bezpiecznej kopercie. Po dostarczeniu koperty 

użytkownik musi mieć możliwość niezwłocznej zmiany kodu PIN na nowy. 

2) 100 szt. (w ramach wszystkich zamówień objętych umową) – zestawów 

odnowieniowych, zawierających: 

− kwalifikowany certyfikat ważny: 24 miesiące; 

− mini kartę kryptograficzną (nośnik certyfikatu); 

− kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu bez limitu ważności oraz ilości użyć; 

− wygenerowane i odpowiednio zabezpieczone kody PIN i PUK (minimum 5 znaków). 

a) Zamawiający nie dopuszcza aby kody były generowane automatycznie. 

b) Zamawiający wymaga, aby karta kryptograficzna i kody PIN i PUK zostały 

dostarczone przez Wykonawcę w bezpiecznej kopercie. Po dostarczeniu koperty 

użytkownik musi mieć możliwość niezwłocznej zmiany kodu PIN na nowy. 

3. Zestawy będą wydawane na podstawie indywidualnych umów o świadczenie usług 

certyfikacyjnych, polegających na wystawieniu kwalifikowanego certyfikatu oraz usług 

certyfikacyjnych związanych z obsługą wystawionego certyfikatu lub znaczników czasu. 

4. Nieodpłatne udostępnianie przez Wykonawcę oprogramowania do składania i weryfikacji 

bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz jego aktualizacji. 

5. Nieodpłatne udostępnienie oprogramowania do weryfikacji podpisu elektronicznego, 

w celu umieszczenia go na stronie Zamawiającego. 

6. Nieodpłatne potwierdzanie tożsamości subskrybenta w siedzibie Zamawiającego (dotyczy 

całego przedmiotu zamówienia) na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzania tożsamości podpisem 

kwalifikowanym. 

7. Nieodpłatne przekazywanie subskrybentom w formie elektronicznej, na wskazane adresy 

e-mail, powiadomienia o zbliżającym się końcu okresu ważności kwalifikowanego 

certyfikatu. 

8. Dostarczanie i wydawanie nowych/odnowieniowych zestawów na podstawie otrzymanych 

od Zamawiającego zamówień (z niezbędnymi danymi do wydania zestawów). 

9. Dostawy zestawów będą wykonywane w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia 

przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy prawidłowo wypełnionego zamówienia. 



 

10. Do 5 dnia od zakończenia każdego kolejnego kwartału, lub na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże listę osób, którym w ramach Umowy zostały wydane Certyfikaty, 

wraz z datą ich ważności. 

11. Płatność za wykonaną usługę będzie wykonywana przelewem, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Okres obowiązywania usługi: 

1) umowa zawarta zostanie na okres 24 miesięcy, albo do wyczerpania kwoty jaką 

Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia, w zależności od tego, które 

ze zdarzeń nastąpi wcześniej; 

2) indywidualne umowy z subskrybentami oraz świadczone w ich ramach usługi będą 

obowiązywały do dnia upływu terminu ważności kwalifikowanego certyfikatu 

lub kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu, będącego przedmiotem 

Umowy. 

  



Istotne postanowienia umowne 

 

zawarta pomiędzy: 

Agencją Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie (00-014), przy ul. Stanisława 

Moniuszki 1A, NIP: 525-278-39-49, REGON: 382836515, zwaną w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Pana dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego – Prezesa Agencji Badań Medycznych 

a  

……………………. – …………………………………………………………….. zwanym dalej 

w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: …………………… – 

………………………………………………. 

 

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną. 

 

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby 

wpływ na ważność Umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność 

jej zawarcia. 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (nr sprawy ABM-ZAKUP-5/2022) 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Podstawowe definicje 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Certyfikat – kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego rozumiany jako 

poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji 

podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko 

lub pseudonim tej osoby, wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, 

spełniający wymogi określone w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.257.73); 



2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy oraz dni przyjętych przez Zamawiającego za dni wolne od pracy, o których 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem; 

3) niewykonanie Umowy – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie w ogóle nie zostaje 

spełnione; 

4) nienależyte wykonanie Umowy – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie zostało 

spełnione, ale interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający 

treści Umowy; 

5) siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia 

i przewidzenia, niezależnie od woli i intencji którejkolwiek ze Stron; 

6) Subskrybent – odbiorca usług zaufania, osoba fizyczna, do której przypisany jest 

certyfikat klucza publicznego; 

7) Umowa – niniejsza Umowa zawarta w związku z udzieleniem zamówienia bez 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 1 

tej ustawy; 

8) via e-mail – sposób komunikacji Stron za pośrednictwem adresów poczty 

elektronicznej, wskazanych w § 14 ust. 1–2 Umowy. 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach bez sprecyzowania czy dotyczą dni roboczych, 

należy przez te dni rozumieć dni kalendarzowe. 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Świadczenie przez Wykonawcę usługi zaufania, polegającej na sukcesywnym 

wytwarzaniu, wydawaniu zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego, 

zawieszaniu, uchylaniu zawieszenia i unieważnianiu kwalifikowanych certyfikatów 

i kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu, na zasadach opisanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia – stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego. 

§ 3. 

Termin Umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie, przez okres 

24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta 

kwotę maksymalnego wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1, w zależności od tego, 

które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Poszczególne zlecenia na usługi będą realizowane 

zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 



stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Po upływie okresu realizacji Umowy, mimo niewyczerpania limitu kwoty brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1, Umowa wygasa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację 

całości przedmiotu Umowy, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 

3. Każdorazowo potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie podpisanie przez 

Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy (Zamówienia), którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 4. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług certyfikacyjnych z należytą 

starannością – w sposób profesjonalny i na zasadach określonych w przepisach prawa 

i dokumentach, o których mowa w ust. 3. 

2. W ramach świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się w szczególności do: 

a) Dostarczania zestawów (nowych lub odnowieniowych) w terminie do 5 dni roboczych, 

licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy prawidłowo 

wypełnionego zamówienia złożonego w sposób i formie określonej przez Wykonawcę/ 

złożonego drogą mailową na adres podany w Umowie. 

b) Nieodpłatnego potwierdzania tożsamości Subskrybenta w siedzibie Zamawiającego 

(dotyczy całego przedmiotu zamówienia) na podstawie ważnego dokumentu 

tożsamości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzania tożsamości 

podpisem kwalifikowanym. 

a) Generowania odpowiednio zabezpieczonych kodów PIN i PUK (minimum 5 znaków), 

zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

b) Zapewnienia dla każdego z Subskrybentów oprogramowania do składania i weryfikacji 

bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz jego aktualizacji. 

c) Nieodpłatnego przekazywania Subskrybentom w formie elektronicznej, na wskazane 

adresy e-mail, powiadomień o zbliżającym się końcu okresu ważności kwalifikowanego 

certyfikatu. 

d) Nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania do weryfikacji podpisu elektronicznego, 

w celu umieszczenia go na stronie Zamawiającego. 

3. Przy realizacji niniejszej Umowy znajdują zastosowanie: publikowana na stronie 

internetowej Wykonawcy Polityka certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych oraz 

przepisy prawa, w tym regulujące świadczenie usług certyfikacyjnych. 



4. Wykonawca zobowiązuje się – po zawarciu niniejszej Umowy – do zawarcia ze 

wskazanymi przez Zamawiającego Subskrybentami indywidualnych umów o świadczenie 

usług certyfikacyjnych polegających na wystawieniu kwalifikowanego certyfikatu oraz 

usług certyfikacyjnych związanych z obsługą wystawionego certyfikatu i znaczników 

czasu. 

5. Przedmiot Umowy będzie realizowany etapowo – zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

9. Wykonawca oświadcza, że jego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

§ 5. 

Warunki wynagrodzenia i rozliczeń 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy wynosi netto ____ zł (słownie złotych: ____), powiększona 

o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%, co stanowi brutto ____ zł 

(słownie złotych: ____), przy czym wartość faktycznego wynagrodzenia stanowić będzie 



iloczyn zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego zamówień po cenach 

jednostkowych określonych w Formularzu oferty. 

2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi po stwierdzeniu przez 

Zamawiającego należytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego 

przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy 

bez zastrzeżeń, i będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawianej 

każdorazowo po zrealizowaniu zamówienia. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn 

zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego w danym zamówieniu zestawów 

(zarówno nowych jak i odnowieniowych) po cenach jednostkowych określonych w 

Formularzu oferty. . 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1. 

W takiej sytuacji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę 

niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone na podstawie prawidłowo wystawionej 

i doręczonej faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący 

się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy nr: ………………………. Zmiana 

rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego, bądź via e-mail poinformowania Zamawiającego o powyższym. 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w fakturze 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split 

payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut 

obcych. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 będzie płatne w terminie do 14 dni, od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty faktury nieprawidłowo 

wystawionej, do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

faktury korygującej lub podpisania przez Wykonawcę noty korygującej. 



10. Zamawiający ma prawo do pomniejszania wartości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy o wartości naliczonych kar, na zasadach określonych w § 10 Umowy. 

11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, uruchomił Platformę Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) korzystając z usług Broker Infinite IT Solutions. Identyfikator Service 

Desk to: K4FPBZ. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której 

mowa w ust. 12, bądź w formie elektronicznej, w postaci załącznika zapisanego w formacie 

PDF (Portable Document Format), z adresu e-mail: …………/………….., na adres e-mail: 

kancelaria@abm.gov.pl. 

§ 6. 

Zasady świadczenia usług 

1. Podstawą wytworzenia i wydawania Certyfikatów jest zgłoszenie przez Zamawiającego 

do Wykonawcy – w sposób i w formie wymaganej przez Wykonawcę – danych 

koniecznych do świadczenia usług certyfikacyjnych. 

2. Wykonawca, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, dokonuje w siedzibie Agencji 

Badań Medycznych weryfikacji danych niezbędnych do wytworzenia i wydania 

Certyfikatów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wydania i dostarczenia do siedziby Agencji Badań 

Medycznych Certyfikatów wraz z odpowiednim zestawem do składania i weryfikacji 

bezpiecznego podpisu elektronicznego, w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty 

przekazania przez Zamawiającego oryginałów prawidłowo wypełnionych dokumentów 

niezbędnych do otrzymania Certyfikatu przez poszczególnych Subskrybentów. 

4. Do 5 dnia od zakończenia każdego kolejnego kwartału, lub na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże listę osób, którym w ramach Umowy zostały wydane Certyfikaty, 

wraz z datą ich ważności. 

5. Usługa kwalifikowanego znakowania czasem świadczona jest dla podpisów wskazanych 

przez Zamawiającego, niezależnie od ich wystawcy. 

§ 7. 

Warunki rękojmi i gwarancji 
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1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na elementy wchodzące w skład przedmiotu 

umowy (certyfikaty kwalifikowane, karty kryptograficzne), na okres ważności certyfikatu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad, 

awarii i usterek, chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe nie z jego winy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone wraz z certyfikatami oprogramowanie jest wolne 

od wad prawnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest informować i udostępniać Zamawiającemu bez odrębnych 

opłat licencyjnych i w ramach usług serwisu gwarancyjnego wszelkie powstałe aktualizacje 

dostarczonego wraz z certyfikatami oprogramowania. 

6. Zapisy niniejszego paragrafu umowy obowiązują do upływu terminu ważności ostatniego 

Certyfikatu wydanego na podstawie niniejszej umowy. 

7. Zamawiający może zgłaszać awarie 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek–piątek, z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 08:00–16.00, na adres poczty elektronicznej: 

adres e-mail …………………………………………. . 

§ 8. 

Poufność informacji oraz ochrona danych osobowych 

1. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne wszelkie informacje 

powzięte w trakcie realizacji Umowy stanowiące tajemnicę drugiej Strony, w tym 

w szczególności informacje dotyczące sposobu używanych zabezpieczeń oraz 

ich rozwiązań technicznych. Strony Umowy nie wykorzystają tych informacji do innych 

celów niż związanych z realizacją Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim, za wyjątkiem 

osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. Zasada poufności obowiązuje również 

pracowników Zamawiającego i osoby skierowane do realizacji przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych 

informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego 

wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim 

przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie 

zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z Umową 

obowiązuje od dnia jej zawarcia i trwa również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

W przypadku realizacji obowiązków wynikających z Umowy przez Podwykonawcę, zapisy 



niniejszego paragrafu dotyczące zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów 

o ochronie danych obowiązują również Podwykonawcę, Wykonawca odpowiada 

za działania Podwykonawcy związane ze zobowiązaniem do zachowania poufności 

jak za działania własne. 

4. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez 

Wykonawcę ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1–3 oraz za szkody wyrządzone 

osobom trzecim spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, odpowiada 

w pełnej wysokości wyłącznie Wykonawca. 

5. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania 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 (Dz.Urz. UE L z 4 maja 

2016 r. nr 119/1 z późn. zm.) dalej „RODO”. 

6. Osobą dedykowaną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie ochrony danych osobowych 

ze strony Wykonawcy jest ………….., tel. ………., e-mail: ...................................... . 

7. Osobą dedykowaną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie ochrony danych osobowych 

ze strony Zamawiającego jest Gracjan Krupski tel. (22) 270 70 69, e-mail: iod@abm.gov.pl. 

8. Zmiana osób wskazanych do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych nie stanowi 

zmiany treści Umowy. Każda ze Stron Umowy może jednostronnie dokonać zmian 

w zakresie wskazania osób do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

danych teleadresowych, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie lub w formie 

elektronicznej drugą Stronę Umowy na wskazane w § 14 ust. 1–2 Umowy adresy e-mail. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego przekazać informacje dotyczące 

przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy, 

osób do kontaktu oraz osób wyznaczonych do realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, 

które zawarte są na stronie: https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/. 

§ 9. 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

1. W Agencji Badań Medycznych obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji (dalej 

„Polityka”) określająca zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  

2. Informacji, której aktualna treść dostępna jest pod adresem: https://abm.gov.pl/polityka-

prywatnosci/.   

3. Zamawiający zarządza relacjami z podmiotami zewnętrznymi w sposób zapewniający 

należyty poziom Bezpieczeństwa informacji i innych aktywów. 
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4. U Zamawiającego obowiązują wytyczne bezpieczeństwa informacji w relacjach z 

podmiotami zewnętrznymi i są stosowane w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, które 

w trakcie współpracy z Zamawiającym otrzymują dostęp do jej informacji. 

5. Postanowienia wytycznych stosuje się do umów oraz innych stosunków prawnych, w 

związku z którymi następuje udostępnienie podmiotowi zewnętrznemu informacji 

należących do lub powierzonych Zamawiającemu, a także dostęp do innych aktywów 

Zamawiającego, jeśli dostęp ten może wpłynąć na Bezpieczeństwo informacji. 

6. Od Wykonawcy jako podmiotu zewnętrznego Zamawiający wymaga przestrzegania 

obowiązków i wymagań związanych z zapewnieniem Bezpieczeństwa informacji, w tym 

przestrzegania Polityki oraz innych dokumentów, istotnych z punktu widzenia stosunku 

prawnego łączącego Strony.  

7. Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać z treścią  aktualnie obowiązującej wersji 

Polityki oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących 

bezpieczeństwa informacji i innych aktywów w Zamawiającego. 

8. Poniższe wytyczne określają minimalne wymogi w obszarze bezpieczeństwa informacji, 

których przestrzegania Zamawiający wymaga od Wykonawcy tj.: 

1) przestrzegania zasad zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym, 

w tym z obszaru bezpieczeństwa fizycznego oraz poddawania się kontroli ruchu 

osobowego w budynkach i pomieszczeniach Zamawiającego, 

2) przestrzegania zakazu palenia oraz spożywanie posiłków i picia napojów w 

miejscu, które mogłoby spowodować zagrożenie dla sprzętu elektronicznego lub 

nośników informacji (papierowych i elektronicznych), 

3) przestrzegania zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych w pobliżu sprzętu 

wrażliwego na promieniowanie elektromagnetyczne, 

4) przestrzegania zakazu rejestrowania dźwięku i obrazu, 

9. Stosownie do okoliczności mogą zostać określone wyższe wymagania w obszarze 

bezpieczeństwa informacji. 

10. Wykonawca składa Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką i wymogami w obszarze 

bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 9 ust. 7 oraz ust. 8 pkt 1 – 4 stanowiące 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę realizacji zamówienia, w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1 Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną, 



w wysokości 200,00 zł wynagrodzenia brutto od wartości danego zamówienia, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wartości przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się 

przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji 

jakości w stosunku do terminów, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero 

groszy) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, usterek 

i awarii objętych gwarancją w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 2, nie więcej 

jednak niż 30% wartości przedmiotu umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia 

zasad poufności przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

4. Naliczone kary umowne mogą podlegać potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej 

w przypadku innego niż wskazane w ust. 1–3, niezgodnego z Umową lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Zamawiający może nałożyć 

na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 30% wysokości maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy 

wysokość kar umownych określonych w ust. 1–5, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody, 

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Kary umowne, o których mowa w ust. 1–4 podlegają sumowaniu. 

9. Każde naliczenie kary umownej zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem 

do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację 

kwoty naliczonej kary umownej. W przypadku niezapłacenia naliczonej kary umownej 

przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na konto 

Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, Zamawiający ma prawo potrącenia kary 

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego zgody. Brak wpłaty kary 

umownej oraz brak możliwości potrącenia naliczonej kary umownej z faktury upoważnia 

Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. 

10. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 2 Umowy, z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 5 powyżej. 

11. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 



 

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy 

1. Zawinione niewykonanie lub rażące nienależyte wykonanie przez Wykonawcę 

postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do wykonania Umowy 

w sposób zgodny z jej treścią, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, 

w trybie natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w § 10 ust. 5. 

2. Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy, jeżeli zajdzie istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

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

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy także w przypadku, o którym mowa 

w § 13 ust. 7 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, 

bez skutków finansowych na przyszłość, w przypadku, gdy świadczona usługa zaufania, 

wskazana w § 2 Umowy, realizowana przez Wykonawcę nie spełni oczekiwań 

Zamawiającego zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. W przypadku, określonym w ust. 2, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część 

Umowy wykonaną do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o odstąpieniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Protokołem Odbioru – stanowiącego załącznik nr 3. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą 

takich instytucji Umowy jak: poufność, kary umowne, czy też prawa żądania 

odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym oświadczeniem woli obu Stron przed 

upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w formie pisemnej, bądź 

elektronicznej pod rygorem nieważności, w szczególności w przypadku: 

1) braku możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) zmiany w trakcie obowiązywania Umowy przepisów prawnych regulujących 

działalność objętą przedmiotem Umowy, jeżeli wejście w życie tych przepisów 

uniemożliwi realizację Umowy, 

3) zaprzestania wykonywania działalności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 



7. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej i odebranej części Umowy na podstawie przedstawionego 

przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

§ 12. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, bądź elektronicznej 

pod rygorem nieważności pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w Umowie. 

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest 

w sytuacji, która nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto 

jej dokonanie podyktowane jest w szczególności: 

a) działaniem siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne 

od Stron, których nie można było przewidzieć, tego typu jak, m.in.: wojna, stany 

wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze 

klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, itp., 

uniemożliwiającej realizację w części lub w całości przedmiotu Umowy, 

b) zmianą stanu prawnego regulującego przedmiot Umowy, 

c) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej 

realizacji Umowy, 

d) rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

brzmienia Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

b) danych teleadresowych; 

c) danych rejestrowych; 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

4. Zmiany, o których mowa powyżej w ust. 3 będą uzgadniane w drodze bieżących ustaleń 

pomiędzy przedstawicielami Stron, wskazanymi w § 14 ust. 1–2 Umowy. 

 

 

§ 13. 



Siła wyższa 

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego 

zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron 

nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie 

kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje 

zdarzenie siły wyższej. 

2. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

3.  

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji 

niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu, a także podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy: 

1) ………………. (e-mail: ………………………                  tel.  ……………….), 

2) ………………. (e-mail: ………… tel.  ……………….), 

lub inną wskazaną przez Prezesa Agencji Badań Medycznych, bądź osobę przez niego 

upoważnioną. 

2. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach realizacji 

niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu, a także podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy:  

……………….. (e-mail ................................ tel. ………………..). 

3. Zmiana osoby(osób) upoważnionej(ych) w Umowie do kontaktów nie stanowi zmiany treści 

Umowy. Zamawiający i Wykonawca mogą jednostronnie dokonać zmian w zakresie 

danych teleadresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając 

niezwłocznie o tym Wykonawcę/Zamawiającego via e-mail. 

4. Adresem Zamawiającego dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej 

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy jest: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława 

Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

5. Adresem Wykonawcy dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy jest: ………………………………………….. 

mailto:zaneta.pieczek@abm.gov.pl
mailto:catering@jajko.co


6. W razie niemożności doręczenia korespondencji, pismo przesłane za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

zostanie złożone w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie 

o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej 

ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy 

je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia zostanie powtórzona. 

Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim pismo uznaje się za skutecznie 

doręczone. 

7. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, pismo uznaje się za skutecznie doręczone w dniu 

odmowy przyjęcia doręczenia. 

8. W przypadku zmiany adresu do korespondencji, Wykonawca ma obowiązek w terminie 

do 3 dni poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka 

korespondencja związana z przedmiotem Umowy nadana na adres dotychczasowy, znany 

Zamawiającemu, zostanie uznana za skutecznie doręczoną w terminie ustalonym 

na podstawie ust. 7. 

9. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy 

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej w formie pisemnej, bądź elektronicznej pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przez niego przedstawiane do potrącenia ustawowego z wierzytelnościami 

Zamawiającego. 

11. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy listownej albo formy 

elektronicznej pod rygorem nieważności. 

12. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym: 

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) ustawa o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

3) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

4) ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; 

5) RODO. 

13. Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie 

na trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej Strony. 



14. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

15. W razie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, Strony 

będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia 

w ciągu 30 dni od zaistnienia sporu, każda ze Stron może wystąpić z powództwem do sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Wykaz załączników 

Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie PBI 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



 

Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 
e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, 22 270 70 69 

NIP: 5252783949   REGON: 382836515 

 

Załącznik nr 3 do Umowy nr ABM/42/2022/BA 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY – ZLECENIE Z DNIA ….. 

Potwierdzenie należytego wykonania umowy 

 

sporządzony w dniu ………r. na podstawie umowy ………………… z dnia ………………….r. 

 

 

1. Zlecający: 

Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

2. Miejsce realizacji usługi: 

……………………………………………………………………………….... 

3. Termin wykonania usługi: 

……………………………………………………………………………….... 

4. Przedmiot zamówienia zgodny z umową z dnia ........................r. 

5. Wartość usługi: ...........zł brutto. 

6. Wykonano bez zastrzeżeń w dniu: ……… *. 

Wykonano z następującymi zastrzeżeniami*: ……………………….…….… w dniu: ……*. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego   Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

……………………………………………….  ……………………………………… 

 

*wskazać właściwe 

  



 

Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 
e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, 22 270 70 69 

NIP: 5252783949   REGON: 382836515 

 

Załącznik nr 4 do Umowy nr ABM/42/2022/BA 

………………………………. 

Wykonawca 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Ja niżej podpisana/y, działając w imieniu …………………….. oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z dokumentacją SZBI obowiązującą w Agencji Badań Medycznych, 

tj.: z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, 

2. zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa 

informacji i innych aktywów Agencji Badań Medycznych określonych w Umowie, 

w dokumentach, o których mowa w ust. 1 lub określonych w inny sposób przez Agencję 

Badań Medycznych, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego łączącego mnie 

z Agencją Badań Medycznych, w szczególności do: 

a) przestrzegania ustalonych w Agencji Badań Medycznych zasad: 

− dozwolonego użytku aktywów Agencji Badań Medycznych, w tym ich 

zabezpieczania; 

− ochrony danych osobowych; 

− dostępu fizycznego; 

b) zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych w związku z zawarciem 

lub wykonaniem Umowy; 

c) zwrotu Agencji Badań Medycznych wszelkich wydanych informacji tj. w szczególności: 

dokumentów, materiałów i danych wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na 

których dokumenty i dane zostały zapisane w wersji elektronicznej; 

d) informowania Agencji Badań Medycznych o wszelkich przypadkach naruszeń lub 

zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. 

 

………………………………                                                 .…………………………………. 

Miejscowość i data                                                                  Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 


