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Oznaczenie sprawy: PN –15/19

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Umowa Nr __________/G- PSK/19
zawarta w Poznaniu w dniu ___________2019r.

po wyborze oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), oznaczonym nr sprawy PN –15/19, rozstrzygniętym dnia ……………..2019r.
pomiędzy
Ginekologiczno – Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000002866, REGON 000288840 reprezentowanym przez :
1.

dr Maciej Sobkowski – Dyrektor Szpitala

zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………. działająca na podstawie wpisu do …………………………….
Numer KRS: ……………………, REGON …………………….., NIP ………………….. reprezentowanym przez :
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą
§ 1 Przedmiot umowy
1.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy.

2.

Przedmiotem zamówienia jest:
a. Zakres I - dostawa licencji programów raportujących w oparciu o dane Zamawiającego gromadzone
w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Narodowego Funduszu Zdrowia, programu
wspomagającego kontrolę dokumentacji medycznej oraz oprogramowania do obsługi archiwum
szpitalnego dokumentacji medycznej wraz z wdrożeniem, uruchomieniem, wsparciem i nadzorem
autorskim przez cały okres obowiązywania umowy dla wszystkich programów – całość
dostarczanego, w oparciu o niniejszą umowę oprogramowania zwana będzie w dalszej części
Oprogramowaniem Aplikacyjnym;
b. Zakres II - usługi przygotowywania analiz i bieżącego raportowania w zakresie związanym
z realizacją świadczeń zdrowotnych w Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w oparciu o dane Zamawiającego
gromadzone w systemie Eskulap firmy Nexus Sp. z o.o. oraz w systemie System Zarządzania
Obiegiem Informacji (SZOI) Narodowego Funduszu Zdrowia a także dane przekazane w postaci
arkuszy Excel;
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

3.
4.

3.

Dodatkowo na opis zamówienia składają się:
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ,
b. Oferta Wykonawcy z dnia ……….2019 r.
c. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
obowiązujące w GPSK UM dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów - Załącznik Nr 3
do Umowy.
- stanowiące integralną część umowy.
Usługa i dostawa określona w niniejszym paragrafie winna być świadczona na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
§ 2 Termin realizacji

1.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………. .2019 r. do dnia ………….. .2021r.
Dostawa licencji/wdrożenie/uruchomienie oprogramowania, będące przedmiotem Zakresu I, nastąpi w
nieprzekraczalnym terminie ……….. dni od dnia podpisania umowy. Wykonanie dostawy zostanie
potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony.
Każdorazowy termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę od Zamawiającego zamówienia na adres poczty elektronicznej : …………………………………………… .
Strony ustalają, że w ramach Umowy usługi będą realizowane w wymiarze do 4 osobodni w każdym
kalendarzowym miesiącu współpracy, kiedy to pracownik Wykonawcy będzie obecny w siedzibie
Zamawiającego. Niewykorzystane osobodni nie przechodzą na kolejne miesiące współpracy.
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5.

Wykonawca będzie doręczał wszystkie efekty realizacji prac na adres Zamawiającego : __________________.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i umiejętności konieczne do wykonywania umowy.
Wykonawca oświadcza, że Umowa wykonana będzie przy użyciu sprzętu, narzędzi i materiałów
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a. dostarczenia wraz z Oprogramowaniem Aplikacyjnym dokumentacji użytkowej i technicznej;
b. wprowadzania zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejącej
funkcjonalności, objętym niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
c. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania
Aplikacyjnego).
Potwierdzeniem wykonania umowy lub jej części w Zakresie II będzie Protokół Odbioru potwierdzający
zakres i jakość wykonanych prac, podpisany przez obie Strony Umowy. Protokół będzie sporządzony po
zakończeniu każdego miesiąca.
Wykonawca oraz osoby działające w jego imieniu są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i regulaminów wewnętrznych określających zasady funkcjonowania
podmiotów leczniczych.
§ 4 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do raportów z wewnętrznych systemów Zamawiającego
w zakresie, niezbędnym do realizacji Umowy, jak również udzielanie wyjaśnień w tym zakresie przez
pracowników Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w edytowalnej formie elektronicznej kopie przykładowych
raportów i analiz w celu określenia podstawowych wymagań Zamawiającego odnośnie wyników prac
wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy w Zakresie II min. w terminie min. 14 dni od oczekiwanego
terminu ich realizacji chyba, że strony umówią się inaczej.
3. Niedostarczenie materiałów wskazanych w § 4 pkt. 2 może skutkować brakiem realizacji lub niepełną
realizacją zakresu Umowy, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Materiały, o których mowa w ust. 1 przekazywane będą Wykonawcy na adres
mailowy:…………………………………………………………………………………….. .
5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy działanie na terenie Zamawiającego poprzez:
a.
umożliwienie swobodnego poruszania się w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,
b.
zapewnienie identyfikatorów stosowanych przez Zamawiającego,
c.
umożliwienie kontaktu z pracownikami obsługującymi wewnętrzne systemy informatyczne
Zamawiającego oraz pracownikami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w przedmiocie ilości i
szczegółowości raportów jakie wykonawcy zobowiązany jest wykonać na podstawie Umowy,
d.
udostępnienie przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz systemie Eskulap firmy Nexus Sp. z o.o. zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
e.
udostępnienie jednego miejsca parkingowego na terenie nieruchomości Zamawiającego do
wykorzystania przez pracowników Wykonawcy w czasie wykonywania prac u Zamawiającego,
f.
zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia spotkań z pracownikami Zamawiającego.
§ 5 Wartość przedmiotu zamówienia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zakresu I tj. dostarczenia licencji, zgodnie z ofertą
Wykonawcy
z
dnia
…………..,
wynosi
łącznie
………………………………..zł
brutto
(słownie:………………………………………………). Wynagrodzenie za dostarczenie licencji będzie płatne
w 2 równych częściach tj.:
a.
pierwsza część płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przy czym podstawą
wystawienia
faktury
jest
zrealizowanie
przez
Wykonawcę
etapu
1
(dostawa
licencji/wdrożenie/uruchomienie oprogramowania), potwierdzone protokołem odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 2 umowy;
b.
druga część płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przy czym Wykonawca uprawniony
jest do wystawienia faktury po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług analiz i raportowania, zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ………….., wynosi łącznie ………………………………. zł brutto (słownie:………………………………………………).
Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne w 24 równych częściach w wysokości ……….zł brutto
(słownie:………………………………………………) miesięcznie. Płatność każdej części zostanie dokonana po
zakończeniu kalendarzowego miesiąca wykonywania usług na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
dostarczonej każdorazowo wraz z protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie będą dokonywane na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………………………………………………
w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury .
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4.
5.
6.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 21 484.
Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez bank.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może
przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 6 Nadzór nad realizacją Umowy

1. Pracownikiem upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego jest : …………………………………… lub
wyznaczony przez niego pracownik.
2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy jest:
…………………………………………… .
§ 7 Podwykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom zastosowanie mieć będą przepisy art. 36b ustawy – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018.1986 t.j. z późn. zm.).
§ 8 Odpowiedzialność

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej, z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy wskutek:
a.
niedostarczenia, dostarczenia nieprawdziwych lub dostarczenia niekompletnych informacji
niezbędnych do realizacji Umowy;
b.
niedostarczenia materiałów( raportów) niezbędnych do przeprowadzenia analiz;
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o wszystkich
przeszkodach w wykonaniu prac, które stanowią przedmiot umowy i które leżą po stronie Zamawiającego.
W przypadku braku informacji przekazanej w wyżej określony sposób Wykonawca nie może powoływać się
na powyższe okoliczności, w celu uzasadnienia niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu Umowy.
3. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy spowodowane siłą wyższą obejmującą w szczególności: wojnę, zamieszki, akty
terroru, pożar, strajki, działania administracji rządowej lub samorządowej. Jeśli którakolwiek ze Stron nie
może spełnić swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, zawiadomi drugą Stronę w formie
pisemnej o tego rodzaju okolicznościach, a druga Strona dokona uzasadnionej zmiany terminu realizacji
zobowiązania. Jeżeli po upływie 3 miesięcy okoliczności siły wyższej nie ustaną, Strony będą mogły uzgodnić
dalszy sposób postępowania lub rozwiązać Umowę.
4. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy stanowią
informacje poufne Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 9 Prawa autorskie
1.

W Zakresie I przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje do użytkowania Zamawiającemu na okres
obowiązywania umowy zbiór programów komputerowych, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy wykonujących swoje procedury w interakcji oprogramowaniem Zamawiającego, składających się na
produkt/y chroniony/e znakiem/ami towarowymi będącymi w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2018 poz.1191 z późn. zm.) utworem, do którego prawa
autorskie i majątkowe przysługują Wykonawcy.
2. Z dniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w zakresie II przedmiotu umowy opracowanych
analiz i raportów (materiałów przekazanych Zamawiającemu w postaci dokumentów Excel i Word) zwanego
dalej „Dziełem” następuje udzielenie Zamawiającemu licencji do wytworzonego Dzieła. Wraz z autorskimi
prawami majątkowymi do Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do jego eksploatacji
na następujących polach eksploatacji:
a.
utrwalania na papierze, na maszynowych i cyfrowych nośnikach informacji i zapisu danych;
b.
zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), technik drukarskich
i komputerowych oraz trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;
c.
utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych, w tym sieci INTERNET;
d.
wprowadzania do obrotu egzemplarzy Dzieła, utrwalonego w dowolny sposób;
e.
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w dowolny sposób
i zakresie;
f.
zwielokrotnienie zapisów Dzieła dla potrzeb emisyjnych dowolna techniką;
g.
wyświetlanie i wystawianie w tym podczas seminariów i konferencji, wystawienie i wyświetlenie;
h.
wprowadzenie do obrotu i publiczne odtwarzanie;
i.
użyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników na których utrwalono Dzieło w sieciach
kablowych oraz organizacji radiowych i telewizyjnych;
j.
retransmisja;
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k.

3.

wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych
i komputerowych,
l.
publikację, wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub
fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity,
równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję
komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
m. najem, dzierżawa.
Wykonawca udziela Zamawiającemu w zakresie opracowanych analiz i raportów, o których mowa w ust. 2
niewyłącznej i bezterminowej licencji.
§ 10 Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania

1.
2.

Zamawiający informuję Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania (standardy
akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania Jakością zgodny
z normą ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000).
Zamawiający informuje, że współpraca z Wykonawcą będzie podlegała ocenie. Ocena dokonana zostanie wg
4 kategorii oceny: jakość, szybkość , zgodność z umową, szybkość załatwienia reklamacji. O wynikach oceny
Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie.
§ 11 Kary umowne

1.
2.

3.

4.
5.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar
płatnych w następujących przypadkach i wysokości :
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a.
za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 w wysokości 2 %
wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
b.
za odstąpienie / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
c.
za odstąpienie / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej
podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :
a.
za odstąpienie / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, za
wyjątkiem okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca ma
prawo do naliczania odsetek ustawowych.
Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego przewyższającego kary umowne.
§ 12 Odstąpienie od umowy

1.

2.

3.

W razie wystąpienia 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 dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy w całości lub części może nastąpić przez Zamawiającego jednostronnie w każdej
chwili, w szczególności w przypadkach :
a.
w trybie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
b.
w przypadku dwukrotnego obciążenia Wykonawcy karą umowną , o której mowa w § 9 ust. 1 lit b.
w okresie jednego miesiąca,
c.
w przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie
za usługi już wykonane na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a.
zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d,1e, ustawy Prawo Zamówień
Publicznych,
b.
wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
c.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
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4.

Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie
za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
§ 13 Zmiana postanowień umowy

1.
2.
3.

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2 – 6, z zachowaniem zasad o których mowa w art. 144 ust. 1a – 1e ustawy.
Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących
aneksów:
a.
aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu
wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian,
b.
aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c.
aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
d.
aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2019r. o
pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2.1, pkt. 2.2 i pkt. 2.3 jest potwierdzenie powstania
okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykazania wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług , wysokości minimalnego wynagrodzenia czy
zmiany składek na ubezpieczenie na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do
zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy.

4.

Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących
aneksów;
a.
aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b.
aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
c.
aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu
prawnego lub faktycznego,

5.

W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie
wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem, z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
§ 14 Informacje poufne

1.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,
do zachowania w ścisłej tajemnicy:
1)

wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej;

2)

wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.);

3)

informacji, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

§ 15 Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych -I
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1. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej ustaniu zapewnia
przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 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) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy w pomieszczeniach znajdujących się w obszarze
przetwarzania danych osobowych będą nadzorowane przez wyznaczonego, uprawnionego pracownika
Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracownika, o którym
mowa powyżej w zakresie realizacji przedmiotu umowy w tych pomieszczeniach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania
niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego umowy o powierzeniu danych osobowych. § 15 Zasady postępowania dotyczące ochrony.
§ 16 Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych -II
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań, telefon: 61 8 419 673, faks: 61 8
419 620, strona internetowa: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl;
b) w Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych - telefonicznie 61 8 419 707 lub poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego PN -15/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; Umowa dostawy F1030b - Adm Wydanie 1 Strona 7 z
7;
e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
f) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
g) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, − na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, − 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;
h) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
i) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
j) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 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;
k) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do
art. 22 RODO.
§ 17 Postanowienia końcowe
1.

Strony zobowiązują się dołożyć starań w celu polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w
trakcie realizacji umowy.

2.

W przypadku braku porozumienia (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez jedna ze
stron z propozycja polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw przed
właściwym rzeczowo sądem w Poznaniu..
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3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału; jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca :

Zamawiający :

