Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
zawarta dnia …………….. r. w Świętochłowicach pomiędzy:
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach
(kod: 41 – 605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu: Bohdana Kozaka
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………..
NIP: …………………..; REGON: ……………………….

reprezentowaną przez
.............................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych dnia ……………. r. na realizację usług opieki nad osobami starszymi świadczonych
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zwanej dalej Usługą, zgodnie z ofertą przetargową z
dnia ……………… r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz SIWZ.
§2
1. Usługa stanowiąca przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, musi być wykonywana całodobowo, przez 7 dni w tygodniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
tj. w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym mieszczącym się w Świętochłowicach przy ul. Szpitalnej 2 oraz na innych Oddziałach Szpitalnych na warunkach i w ilości określonej w SIWZ.
2. Czas trwania umowy – od daty podpisania umowy przez okres 12 miesięcy., tj. od …........
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy, z
chwilą wyczerpania kwoty umowy..
4.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonywania Usługi, wziął pod uwagę
wszystkie okoliczności jej wykonywania, zaznajomił się z rozkładem pomieszczeń i obiektów
Zamawiającego w których będzie wykonywana Usługa, ma świadomość obowiązujących przepisów dotyczących Zamawiającego i skalkulował swoja ofertę z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
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5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usługi zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami i zasadami w tym obowiązującymi u Zamawiającego, nie naruszając przy tym
żadnych przepisów obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności praw pacjenta, przepisów sanitarnych, przepisów BHP, przeciwpożarowych, o ochronie danych osobowych.
6.Usługa ma być wykonywana efektywnie i sprawnie z dołożeniem najwyższej staranności. W szczególności Usługa nie może kolidować z wypełnianiem czynności personelu medycznego, administracyjnego, technicznego.
7.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 poz. 1127 t.j. z późn. zm.), zachowania tajemnicy
służbowej i handlowej. Wykonawcy nie wolno w szczególności udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta, ani jakichkolwiek informacji do których miał dostęp wykonując usługę (przedmiotowy zakaz obowiązuje także po rozwiązaniu czy wygaśnięciu umowy). Wykonawcy nie wolno też
dostarczać żywności czy aplikować leków pacjentom bez wiedzy i zgody lekarza lub pielęgniarki/
położnej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób zapewniający ciągłość pracy i w
tym celu zobowiązuje się do zapewnienia obecności pracowników w odpowiedniej ilości
i w ustalonych godzinach i deklaruje, że pracownicy ci będą posiadali odpowiednie kwalifikacje,
a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zatrudniania przy realizacji umowy niezbędnej do prawidłowego wykonania Usługi ilości osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji Usługi jeżeli wykonanie
Usługi polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy
oraz że osoby wykonujące Usługę ze strony Wykonawcy będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz obowiązujące szczepienia;
b) wskazania Zamawiającemu osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
przez siebie, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
10.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
usługę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 8 w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
d) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.
10.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane
niżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, czy dalszego podwykonawcę osób wykonujących usługę w trakcie realizacji umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy.
b) kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy dotyczy. Kopie
te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
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podwykonawcę, czy dalszego podwykonawcę. Jednocześnie kopie te powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę, czy dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
czy dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).
11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu lub w stosunku do osób
trzecich i odpowiada za działania swoich pracowników, podwykonawców i dalszych
podwykonawców i osób przy pomocy których wykonuje usługę jak za działania własne.
12. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest p. Alina Lurka
e-mail: a.lurka@zoz.net.pl.
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
…………........................, tel.: ..................................., faks: ………............………, e-mail:
………………….........……....
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się:
a) przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących u Zamawiającego zasad i przepisów
wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania prac w ramach Usługi oraz zapewnienia
nadzoru nad pracami przez nich wykonywanymi;
b) zapewnienia nadzoru merytorycznego i codziennego ustnego instruktażu podczas przydziału
obowiązków dla pracowników Wykonawcy z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej;
c) składania zamówień pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: ……………………..
według wzoru przyjmującego formę planu pracy na kolejny miesiąc (z uwzględnieniem dni
i godzin) przesyłanego do 25-go dnia miesiąca na miesiąc kolejny; brak możliwości
realizacji zamówienia zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną na email: a.lurka@zoz.net.pl, brak takiej informacji jest jednoznaczny z przystąpieniem do
realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do usunięcia pracowników Wykonawcy w razie nieprzestrzegania przez
nich dyscypliny i określonego porządku na odcinkach pracy oraz w razie wykonywania pracy
niezgodnie z jakością i wydajnością. W tym wypadku wynagrodzenie określone w § 4 ust. 2 nie
przysługuje Wykonawcy.
§4
1. Rozliczenie za wykonane prace będzie odbywać się na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę za miesiąc poprzedni, na podstawie rozliczenia godzinowego potwierdzonego przez
Zamawiającego na protokole odbioru usługi, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Za wykonane prace Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ……. za roboczogodzinę brutto (słownie: …………………………………… ) tj. 60 minut za świadczenie usług
opiekuńczych.
3. Wskazane w ust. 2 wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty Usługi.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie Usługi (przedmiotu
umowy) przelewem na konto podane na fakturach VAT w terminie do 30 dni liczonym od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem (miesięcznym rozliczeniem
godzinowy, o którym mowa w ust. 1, która zostanie wystawiona w terminie 15 dni od zakończe3/9

5.
6.
7.
8.

9.

nia miesiąca kalendarzowego w którym wykonywana była Usługa. Za dzień zapłaty uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki ustawowe za
opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Faktura VAT wskazana w ust. 2 musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawiona. Zamawiający dopuszcza, żeby numer umowy był umieszczany w załączniku do faktury.
Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać
cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w jakikolwiek sposób je obciążać, ani
wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Szacunkowa wartość umowy wynosi …………………. zł brutto (słownie: ……………….. ).
§5

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania usługi Zamawiający niezwłocznie
powiadamia o tym za pomocą faksu lub e-mail Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu
48 godzin (licząc w dniach roboczych) od otrzymania powiadomienia.
2. W przypadku zaistnienia podstawy do wystawienia faktury korygującej, będą one wystawiane i
dostarczane przez Wykonawcę do 3 dni m.in. od daty zgłoszenia reklamacji.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ( za każdy przypadek) Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 2 % szacunkowej wartości umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę
Usługi , w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa
2) w wysokości 10 % szacunkowej wartości umowy gdy Zamawiający wypowie umowę ze
skutkiem natychmiastowym,
3) w wysokości 10 % szacunkowej wartości umowy gdy Zamawiający albo Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary
umownej Wykonawca ureguluje na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.
3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 pkt 2,3.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego niż wymienionego w
ust 1 tytułu .
§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
1) nie rozpoczęcia, opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy , Usługi przez Wykonawcę
dającego podstawę do uzasadnionego przewidywania, że nie będzie on realizowany zgodnie
z warunkami umowy, a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych
okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,
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2) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcia likwidacji
Wykonawcy, przerwanie i zaprzestanie wykonywania umowy z innych przyczyn.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia
w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.
4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 pkt 2 i ust 3 odstąpienie od umowy
dotyczy jedynie niewykonanej części umowy i w stosunku do niej nie wywołuje skutku
wstecznego (skutek ex nunc).
5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia.
6. W przypadku określonym w ust.1 pkt 2 i ust 3 strony dokonają rozliczenia umowy w terminie
do 30 dni od dnia odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z
innych tytułów niż odstąpienie od umowy.
§8
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) opóźnienia, przerwy w realizacji, zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że usługa nie zostanie zrealizowana w
określonych w umowie terminach i pomimo wezwania do terminowej realizacji, poprawa
nie nastąpiła
2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową,
rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,
3) jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi trzeciemu
bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
4)narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5) gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia nie
uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidłowego wykonania
umowy.
2.
Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3.
W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30
dni od dnia jej wypowiedzenia.
§9
1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą
Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 144 Ustawy.
2.Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) obniżenia ceny jednostkowej roboczogodziny przez Wykonawcę;
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2) zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana
ceny brutto;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub przedłużającej
się nadmiernie procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze otwartej;
4) nastąpiło niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty rozszerzenie zapotrzebowania na
usługę albo konieczność jej ograniczenia (do 20 %) lub wystąpienie innych sytuacji
nieprzewidzianych w trakcie jej realizacji, których Zamawiający działając z należytą starannością nie
mógł przewidzieć;
5) zmian w ilości godzin i osób wykonujących usługę:
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w
takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego;
7) zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku
połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego
następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek
handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie
mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp wskazane
w SIWZ;
8)Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy;
9)Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) Zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie Usługi ze strony Zamawiającego, w przypadku
braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
b) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3.Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru umowy.
4.W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może
wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy
opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do
umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.
§10
1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej
z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to
skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko
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odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie
niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.
2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę,
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu
poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki,
przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.
§11
1. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych o organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą
3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez
nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą
2. W przypadku gdyby w trakcie trwania umowy okazało się konieczne zawarcie umowy dotyczące
przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się taka umowę w kształcie
zaproponowanym przez Zamawiającego podpisać w terminie do 7 dni od daty otrzymania jej
projektu.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621 95 35,
adres e-mail: sekretariat@zoz.net.pl;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@zoz.net.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług
opiekuńczych przez pracowników Wykonawcy w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach Sp. z o.o., nr 27/ZA/20
prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§13
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§14
Integralną częścią umowy jest:
- Oferta Wykonawcy;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Potwierdzenie realizacji przyjęcia zamówienia (wzór);
- Lista obecności (wzór).
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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