Załącznik nr 8 do SIWZ

A.ZP.261.17.2016

UMOWA nr 21 Z PN 16
zawarta w dniu .................................................. 2016 r. w Bydgoszczy pomiędzy
Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, wpisanym do
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000063546,
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………
z
siedzibą
w
…..……………………………................
przy
ul.
………………………………………… , zarejestrowanym w Wydziale ..... Krajowego Rejestru Sądowego w
....................... pod nr ………………… , / ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .............,
NIP ................................ , Regon ..................................
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w
oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)
zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie całodobowych usług transportowych w zakresie transportu
sanitarnego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego tj.: przewóz pacjentów oraz przewóz
materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych
odpowiednimi karetkami i z odpowiednią obsługą medyczną na zasadach określonych umową oraz
ofertą, a także zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1a i 1b do
niniejszej umowy.
2. Transport sanitarny to usługa transportowa pacjenta wraz z opieką medyczną nad nim oraz przewóz
materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych
wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu lekarskim. Trasa nie obejmuje dojazdu do szpitala i
powrotu do siedziby Wykonawcy, za wyjątkiem transportu poza Bydgoszcz.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług.
4. Przewidywana szacunkowa ilość godzin i kilometrów na czas trwania umowy określona została w
Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania częściowo umowy (do 20% wartości brutto
umowy). Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w pełnym zakresie, zgodnie ze zdaniem
poprzednim, nie wymaga podania przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar
umownych i odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości
kilometrów, godzin do limitu określonego procentowo w ust. 5.
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§2
Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług transportu sanitarnego zgodnie z treścią
niniejszej umowy, SIWZ oraz przepisami prawa.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania
czynności objętych umową.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie
objętym przedmiotem umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone usługi transportu terminowo i bez usterek.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw pacjenta i ochrony danych osobowych
związanych z realizacją umowy, przyjmując z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

6.

Wykonawca ma obowiązek dokonać dezynfekcji pojazdu po przewozie każdego pacjenta.

7.

Oznakowanie pojazdów sanitarnych powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca
musi posiadać zgodę na używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych dla pojazdów
uprzywilejowanych.

8.

Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny:
1) posiadać ubezpieczenie OC i NNW;
2) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne;
3) posiadać opinię sanitarną o pojeździe;
4) powinien być wyposażony w środek łączności w pojeździe umożliwiający kontakt z
Zamawiającym i Wykonawcą.

9. W celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zachowania życzliwego stosunku do pacjentów i personelu Zamawiającego;
2) przedstawiania na żądanie Zamawiającego informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy;
3) świadczenia usług środkami transportu sanitarnego spełniającymi wymagania sanitarne
przewidziane odpowiednimi przepisami;
4) utrzymywania środków transportu sanitarnego w stanie gotowości do pracy i dbania o ich
właściwy stan sanitarny;
5) zapewnienia świadczenia usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania świadczenia w przedmiotowym zakresie;
6) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wymogami NFZ.
§3
Warunki realizacji usługi
1. Usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone:

2.

1) przez personel medyczny w składzie osobowym określonym w SIWZ i o kwalifikacjach
odpowiadających rodzajowi świadczonych usług;
2) specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego spełniającymi cechy techniczne i jakościowe
określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z
przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wymaganiami dotyczącymi
wyposażenia medycznego zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską normą przenoszącą europejskie
normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministra Zdrowia określonymi w Załączniku nr 3 do
Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne
(wraz ze zmianami).
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby personel medyczny, wskazany w § 3 ust.1 pkt 1,
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3.

posiadał uprawnienia do podawania leków odurzających i psychotropowych niezbędnych przy
udzielaniu pierwszej pomocy.
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
sprawnymi technicznie pojazdami i wykonywania ich z należytą starannością. W przypadku awarii
pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie zapewnić sprawny pojazd zastępczy
do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem umowy.
§4
Organizacja transportu

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych całodobowo we wszystkie dni

tygodnia /w tym święta i dni wolne od pracy/. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do
wykonania usługi w czasie nie dłuższym niż:
1) .... minut od otrzymania wezwania – w przypadku pojazdu ze specjalistycznym zespołem
ratownictwa medycznego;
2) w czasie uzgodnionym z Izbą Przyjęć Zamawiającego, a w sytuacjach nagłych w ciągu 40 minut od
otrzymania wezwania – w przypadku transportu podstawowym zespołem ratownictwa
medycznego oraz transportem karetką z kierowcą.
Uprawnionym do wezwania karetki jest personel Izby Przyjęć, a w przypadku transportu zespołem
specjalistycznym ratownictwa medycznego także lekarz lub pielęgniarka.
2. Obsługa pojazdów zobowiązana będzie do świadczenia pomocy pacjentom tj. każdemu

zgłaszającemu taką potrzebę lub z problemami w poruszaniu /pomoc przy wsiadaniu i wy siadaniu,
zejściu z domu do pojazdu i powrotnym dojściu do domu, dojściu i powrocie/, włącznie z
wniesieniem pacjenta o ile zajdzie taka konieczność.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytej czystości /zewnętrznej i wewnętrznej/

środków transportu – Zamawiający ma prawo kontroli w tym zakresie. W przypadku ustalenia, że
pojazd nie jest czysty, Zamawiający ma prawo odmówić udzielenia zlecenia przewozu tym pojazdem
i żądać podstawienia innego pojazdu na wyłączny koszt Wykonawcy.
4. Przewóz dokonywany będzie najkrótszą dostępną trasą, chyba że inna trasa zapewnia najkrótszy

czas transportu. Wynagrodzenie liczone jest jak za przewóz według długości trasy najkrótszej. Trasa
liczona jest jako odległość od miejsca odebrania pacjenta do miejsca zdania pacjenta, z wyjątkiem
transportu poza Bydgoszcz. W przypadku transportu poza Bydgoszcz czas transportu jest liczony
dwukrotnie, a trasa liczona jest jako dwukrotność odległości od miejsca odebrania pacjenta do
miejsca zdania pacjenta.
5. Czas świadczenia usługi transportowej liczony będzie od momentu przybycia do Zamawiającego

(zanotowanym w zeszycie prowadzonym przez Izbę Przyjęć) do momentu zdania pacjenta.
6. Każdy z kierujących pojazdami obowiązany jest przestrzegać zakazu palenia tytoniu w trakcie

wykonywania przewozu na rzecz Zamawiającego.
7. Każdy z pojazdów służących wykonaniu przewozu pacjentów wyposażony jest w zestaw do

udzielenia pierwszej pomocy oraz wyposażenie zgodne z przedmiotem usług transportowych.
8. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia się na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie udzielonego zamówienia w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa i
przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu zawarcia umowy; w
przypadku przedłożenia kopii polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC na okres
krótszy niż okres obowiązywania umowy – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kopii polisy
potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC na kolejny okres najpóźniej ostatniego dnia
obowiązywania umowy ubezpieczenia.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełniania warunków określonych umową i odmowy
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udzielenia zlecenia przewozu pojazdem niespełniających wymogów oraz żądania podstawienia
innego pojazdu na wyłączny koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z ponoszenia
pełnej odpowiedzialności w tym zakresie.
§5
Dokumentacja wykonania usług
1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie

2.

3.

4.
5.

usługi, z wyszczególnieniem ilości przejechanych kilometrów /za każdy kurs/, trasy transportu (skąddokąd), daty i godziny przewozu i nazwiska lekarza zlecającego, imię i nazwisko pacjenta, Pesel
pacjenta.
W okresach obejmujących miesiące kalendarzowe Wykonawca będzie wykonywać zestawienie
zbiorcze wykonanych zleceń i z kompletem dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi
przedstawiać do potwierdzenia upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego.
Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez
Wykonawcę. Dokumentem zlecenia jest pisemne zlecenie na transport sanitarny. Pisemne zlecenie
na transport przekazywane jest w momencie zgłoszenia się zespołu obsługi karetki w miejscu
rozpoczęcia transportu.
W przypadku pojazdu karetką ze specjalistycznym zespołem ratownictwa medycznego odbiór
pacjenta potwierdzany jest na piśmie przez lekarza dokonującego odbioru pacjenta.
Po zrealizowaniu każdego transportu Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie i nie
później niż następnego dnia roboczego, pracownikowi Zamawiającego uprawnionemu do
kontaktów, informacje w formie pisemnej lub mailem o ilości przejechanych kilometrów w
zrealizowanym kursie i czasie trwania tego transportu.
§6
Wynagrodzenie

1.

Cena brutto przedmiotu umowy stanowi wynagrodzenie podane w formularzu Oferty:
cena brutto …………… zł (słownie: .............………….…….……) w tym ….% podatku od towarów i usług.

2. Za realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie

jednostkowe, które określa załącznik nr 2 do umowy – formularz Oferty.
3. Wynagrodzenie za każdorazowy wyjazd pojazdu liczone będzie, z zastrzeżeniem ust. 5, jako suma

dwóch składników:
1) ceny za jeden kilometr przebiegu pojazdu licząc od miejsca rozpoczęcia przewozu wg zlecenia
wydanego przez Zamawiającego do miejsca zakończenia usługi transportu oraz liczby kilometrów;
2) ceny za 1 wozogodzinę pracy karetki przy realizacji danego transportu oraz czasu realizacji
transportu.
4. Faktyczna ilość kilometrów, wozogodzin oraz liczba wyjazdów wynikać będzie z kart zrealizowanych
zleceń transportu sanitarnego, zatwierdzonych przez Zamawiającego.
5. W przypadku transportu poza Bydgoszcz wynagrodzenie będzie stanowiło będzie sumę dwóch
następujących składników:
1) ceny za jeden kilometr przebiegu pojazdu licząc od miejsca rozpoczęcia przewozu wg zlecenia
wydanego przez Zamawiającego do miejsca zakończenia usługi transportu oraz dwukrotności liczby
kilometrów;
2) ceny za 1 wozogodzinę pracy karetki przy realizacji danego transportu oraz dwukrotności czasu
realizacji transportu.
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§7
Rozliczenia
1.

Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach obejmujących miesiące
kalendarzowe.

2.

Za wykonane usługi Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę jeden raz w miesiącu wraz ze
zbiorczym zestawieniem wykonanych zleceń potwierdzonym przez Zamawiającego. Zestawienie
zbiorcze wykonanych zleceń musi zawierać co najmniej:
1) datę realizacji zlecenia;
2) nazwisko lekarza zlecającego transport;
3) dane pacjenta;
4) trasę transportu (skąd-dokąd);
5) godziny pracy (wyjazd-powrót);
6) ilość przejechanych kilometrów;
7) ilość wyjazdów.

3.

Należności będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, pod warunkiem jego zgodności z zaakceptowanym przez
Zamawiającego zestawieniem, o którym mowa w ust. 2.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedkładania faktury w formie elektronicznej.

5.

Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
Kontrola Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Zamawiającego, upoważnionych przez niego
osób, podmiotu kontrolującego Zamawiającego, w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia na
zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z zawartej przez Zamawiającego
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz co do prawidłowości wykonywania niniejszej
umowy, a w szczególności w zakresie dotyczącym:
1)
2)
3)
4)

prawidłowości i jakości świadczonych usług;
satysfakcji pacjentów;
ubezpieczenia OC;
oceny współpracy z personelem Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli wykonania zamówienia przeprowadzanej przez

Zamawiającego niezwłocznie udostępni wszelką dokumentację i udzieli wszelkich wyjaśnień w
zakresie usług wynikających z niniejszej umowy.
3. W wyniku przeprowadzenia kontroli Zamawiający może:

1) wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych
2) nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
3) skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zalecenia pokontrolne.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy jest zobowiązany do zarejestrowania się

w portalu świadczeniodawcy (NFZ).
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§9
Okres obowiązywania umowy
1. Strony zgodnie oświadczają, że umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 24 miesięcy licząc od

.................. do ....................r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku

wykonania usług transportu o wartości określonej w umowie.
3. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w ust. 1 kwota

stanowiąca 80% kwoty łącznej wartości brutto określonej § 6 umowy nie zostanie wykorzystana,
umowa ulegnie automatycznie przedłużeniu na okres następnych 6 miesięcy bez zmiany cen
jednostkowych, przy czym umowa ulega rozwiązaniu przed upływem przedłużonego terminu jej
obowiązywania w przypadku wykonania usług transportu o łącznej wartości brutto określonej w § 6
umowy.
§ 10
Wezwanie Wykonawcy
1. W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków

przewidzianych w umowie, Zamawiający uprawiony jest do wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu realizacji zamówienia. Wezwanie może być przesłane – w zależności od okoliczności – w
formie pisemnej, elektronicznej, faksowej, a w przypadkach nagłych – również ustnej.
2. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w ust. 1 okaże się bezskuteczne, Zamawiający może

naliczyć kary umowne określone niniejszą umową jak również odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, przy czym wezwanie jw. nie stanowi warunku dla naliczenia kar umownych,
które mogą zostać naliczone także bez rzeczonego wezwania ze strony Zamawiającego.
§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu kara umowna określona
niniejszą umową.
2) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji;
3) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do
zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto
określonej w § 6 ust. 1:
1) za każdorazowe niezapewnienie transportu lub użycie do transportu pojazdów nie spełniających
wymogów określonych w SIWZ oraz umowie - w wysokości 1 % wynagrodzenia;
2) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji usługi ponad wymagany czas – 1 % wynagrodzenia;
3) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5
% wynagrodzenia.
Strona 6 z 10

2. Kary umowne mogą podlegać kumulacji.
3. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w umowie zostanie potrącona z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej umownej kompensaty.
4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wysokości
rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych.
§ 13
Wykonanie zastępcze
1. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu sanitarnego w ustalonym
miejscu, w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu
podmiotowi, a ewentualną różnicę w wartości za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć
Wykonawcę. Kwota różnicy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie potrącona z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie umownej kompensaty.
2. W razie trzykrotnego niepodstawienia środka transportu w uzgodnionym miejscu, terminie oraz
czasie lub też podstawienia środka transportu niespełniającego wymagań określonych w niniejszej
umowie lub przepisach prawa, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 14
Przetwarzanie danych osobowych
1. W celu zapewnienia prawidłowej oraz należytej realizacji postanowień niniejszej umowy

Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych pacjentów, objętych usługami świadczonymi w ramach niniejszej umowy, w
szczególności imię, nazwisko, pesel, adres, dane o zdrowiu.
2. Powierzenie, o którym mowa obowiązuje na czas związania niniejszą umową, w związku z czym
wszelkie informacje o pacjentach mogą być przez Wykonawcy użyte tylko w celu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy

zamówienie za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu oraz stanowi podstawę rozwiązania niniejszej
umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa

w ust. 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których
mowa w art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki;
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który
odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą

Umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
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7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu
organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności
przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego
dochodzenia;
2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych.
8. Zamawiający ma prawo do

kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawca oraz żądania składania przez
niego pisemnych wyjaśnień.

9. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 8, przedstawiciel Zamawiającego sporządza

protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca może wnieść
zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie

uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Zamawiającego

dotyczące przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
12. Wykonawca nie może „podpowierzyć” przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową

podwykonawcom.
13. Wykonawca oraz osoby upoważnione przez administratora danych, o których mowa w ust. 2, są

obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z
wykonywaniem zadań oraz bezterminowo w okresie po zakończeniu jej obowiązywania, a także po
śmierci pacjenta.
§ 15
Rozwiązanie umowy
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy w wyniku kontroli wykonania umowy i
realizacji zaleceń pokontrolnych oraz innych działań kontrolnych uregulowanych w odrębnych przepisach
stwierdzono nie wypełnienie warunków umowy lub wadliwe jej wykonanie, a w szczególności
ograniczenie dostępności do świadczeń, zawężenie ich zakresu i złą jakość świadczeń oraz w przypadku
nieudokumentowania przez Wykonawcę faktu podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w terminie 30 dni od daty jej podpisania.
§ 16
Zmiany postanowień umowy
1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty także:
1) w zakresie zmiany stawki podatku VAT i zmiany ceny z tym związanej;
2) w zakresie ceny w przypadku 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, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) w zakresie ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, opublikowanej po terminie składania ofert, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
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4) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia bądź mających bezpośredni wpływ na aktualność
postanowień umowy;
5) danych kontaktowych i danych osób wskazanych przez strony do realizacji umowy – w przypadku
ich zmiany.
2. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług dla towarów lub usług będących przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie
możliwe najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki tego
podatku i z uwzględnieniem obowiązujących regulacji.
3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w pkt 1), 2)
lub 3) ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodujące ich zwiększenie lub obniżenie w stopniu
większym niż 10 % w stosunku do szacowanych przez niego przy składaniu oferty.
4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w pkt 1), 2) lub 3) ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie
uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia.
5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w pkt 1), 2) lub 3) ust. 1, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, będzie możliwe odpowiednio do zmiany
kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną
i zawierać uzasadnienie.
7. W przypadkach określonych w pkt 1), 2) i 3) ust. 1 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego
zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od
doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania
przez niego zamówienia.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§ 17
Osoby uprawnione do kontaktu
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy ze
strony Wykonawcy jest ………………………………………………….................... tel. .........................................
2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do występowania wobec Wykonawcy w sprawach
związanych z realizacją umowy (z wyjątkiem dokonywania wezwań, o których mowa w § 4) w jest
…………………………………………………………….. tel. ........................................., mail ……………………
§ 18
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Prezesa NFZ. W przypadku zmiany przepisów
powołanych w treści umowy, zastosowanie mają nowe obowiązujące przepisy i zarządzenia Prezesa
NFZ.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:
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1) Załącznik nr 1a i 1b – Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Akceptuję od strony formalnoprawnej
Katarzyna Rybarczyk
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