
 

 
 

 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia BSU/22/2022 
Projekt umowy  

 
Umowa nr B/…/2022 

 
zawarta w dniu ……………………. w Warszawie, pomiędzy 
 
Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000478458 posiadającą NIP nr 1132869037 oraz REGON 002153989, 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Szpitalem”, 
reprezentowaną przez:    
Panią dr hab. n. med. Beatę Jagielską   - Prezes Zarządu Spółki 
 
a 
 
(postanowienie stosowane w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego) 
…………………………………………………. z siedzibą w ………………………. (kod pocztowy) 
przy ulicy …………………..….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 
…………………….., posiadającą NIP nr: ………………..i REGON nr: …………….,  
reprezentowaną przez: Pana/Panią ……………………… - …………………………….,  
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
(postanowienie stosowane w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą)  
Panem/Panią ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą ………………………… z siedzibą w ……………………… (kod pocztowy,) przy  
ul. ………………….., prowadzącym/prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadającą NIP nr: ….. i REGON nr: 
………...,  
reprezentowaną przez (w przypadku podpisania umowy przez inną osobę niż prowadzącą działalność):  
Pana/Panią ……………………… - …………………………….,  
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
(Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniego skorygowania danych dotyczących Wykonawcy, 
jeżeli żadne z powyższych postanowień nie będzie odpowiednie lub jeśli zaistnieją inne powody 
wymagające zmiany ww. postanowień – Wykonawca nie może odmówić podania danych niezbędnych 
do wypełnienia umowyw powyższym zakresie, dotyczącym Wykonawcy) 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną” 



                                                                                  
 
   

 

§ 1. 
PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty Wykonawcy 
w procedurze zapytania ofertowego na wykonywanie usług przewozu (transportu) osób 
(pielęgniarek lub/i lekarzy) wykonujących usługi świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej – sygnatura sprawy: BSU/22/2022. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzane zostało bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Wykonawca przyjmuje zamówienie od Zamawiającego i zobowiązuje się do świadczenia usług 

przewozu osób – lekarzy i pielęgniarek realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze 
zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, zwanych dalej 
„usługami przewozu” lub „przedmiotem zamówienia”.  

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozu osób – lekarzy i pielęgniarek 

realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, polegających na przewozie 
tych osób z siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Grenadierów 51/59) do miejsca 
zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz z powrotem do siedziby Szpitala. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi będące przedmiotem umowy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego. 

5. Wykonawca oświadcza, że:  
1) posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową; 
2) posiada sprawny technicznie tabor samochodowy, dostosowany do świadczenia usług 

transportu osób (pielęgniarek lub/i lekarzy) wykonujących usługi świadczenia nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodny z przepisami prawa w tym zakresie oraz należycie 
oznakowany i ubezpieczony. 

6. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć przewóz z siedziby Zamawiającego (Warszawa,  
ul. Grenadierów 51/59) nie później niż w ciągu 30 minut od momentu wezwania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia kierowców posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia; 
2) zapewnienia pojazdów do transportu osób; 
3) zapewnienia ciągłości w zabezpieczeniu świadczeń dla Zamawiającego; 
4) zachowania tajemnicy medycznej; 
5) stosowania najkrótszych tras przejazdowych; 
6) wykonywania umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 3. 
1. Zamawiający będzie zlecał usługi przewozu poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numer telefonu 

…………… lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………….. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………., nr tel. 

……………..., e-mail: ……………….. 
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są: 

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



                                                                                  
 
   

 

2) ………………………, tel. ………………., e-mail: ………………………………. .  
4. Do zlecania usługi przewozu i kontaktu z Wykonawcą w tym zakresie uprawniony jest każdy 

pracownik Szpitala. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez Zamawiającego, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, inne uprawnione organy oraz udostępnienia wszelkich danych  
i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzanej 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez 
Zamawiającego zamówienia z Oddziałem Funduszu.  

7. Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący usługi posiadają i będą posiadali, przez cały 
okres obowiązywania umowy, ważne książeczki zdrowia wymagane przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

9. W razie wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających wykonanie usług przewozu 
wchodzących w zakres niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach w celu uzgodnienia warunków dalszej 
realizacji wykonywania tych świadczeń.  

10. W przypadku sytuacji uniemożliwiającej osobiste wykonanie usługi, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić usługi przewozu przez osobę trzecią spełniającą warunki wymagane przez 
Zamawiającego. W takim przypadku wszelką odpowiedzialnością za niewłaściwe wykonanie 
usługi ponosi Wykonawca zobowiązany umową zawartą z Zamawiającym. 
 

§ 4. 
1. Wykonawca oświadcza, że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 
2. Wykonawca musi posiadać polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
umowy, przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 5. 

TERMIN REALIZACJI 
1. Termin realizacji umowy: od dnia 3 czerwca 2022 r. (od godz. 18:00) do 2 stycznia 2023 r. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania kwoty brutto umowy. 
3. Po pływie terminu określonego w ust. 1 w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar 

umownych.  
§ 6. 

WARTOŚĆ UMOWY 
1. Wartość umowy wynosi …………….. zł brutto (słownie: ………………….…./100 zł), w tym 

podatek od towarów i usług (VAT). 
2. Wartość netto umowy wynosi ………………………… zł (słownie: ………….. /100zł). 
3. Wykonawcy przysługuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto: …………… PLN 

(słownie: …………………. …../100 złotych), netto: ………….. PLN (słownie: 
…………………………………… …/100 złotych 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami Zamawiającego  
i przepisami obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.  

 



                                                                                  
 
   

 

§ 7. 
WARUNKI I ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym raz w miesiącu wystawiając mu fakturę za 
wykonaną usługę w poprzednim miesiącu zgodnie z niniejszą umową. 

2. Termin płatności Strony ustaliły na 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Faktura może zostać dostarczona do Zamawiającego: 
1) w formie papierowej do siedziby Zamawiającego – Sekretariat Zarządu, adres:  

ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa; 
2) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna musi zawierać wszystkie informacje wymagane zgodnie 
z umową i przepisami prawa. 

5. Oznaczenie konta Zamawiającego na platformie: PEFexpert Platforma Elektronicznego 
Fakturowania, Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, NIP 1132869037, sektor 
publiczny.  

6. Należność będzie przekazywana na rachunek Wykonawcy podany w treści faktury. 
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Faktury muszą być wystawiane i dostarczane w formie zgodnej z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 
9. Faktury muszą zawierać wszystkie informacje wymagane zgodnie z umową i przepisami prawa. 
10. Faktura wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do Zamawiającego musi zawierać, co 

najmniej: 
1) nazwę i dane adresowe Wykonawcy; 
2) numer konta na jakie należy dokonać płatności, spełniającego wymagania określone  

w ust. 1 i 2; 
3) nazwę wykonanej usługi; 
4) stawkę podatku VAT; 
5) numer umowy, której dotyczy faktura (dotyczy faktur elektronicznych, dla faktur  

w formie papierowej jest to wymóg fakultatywny). 
11. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty 

obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca 
12. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie 

przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za wykonane usługi nie uzasadnia i nie może 
powodować wstrzymywania przez Wykonawcę od świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,  
w szczególności nie stosuje się art. 490 k.c. 

13. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, a także nie może przyjąć lub udzielić poręczenia oraz przyjąć lub udzielić 
przekazu w zakresie wynikającym z niniejszej umowy lub podjąć innych działań skutkujących 
przeniesieniem wierzytelności na podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego 

 
§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który przekazywane będą 
płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych 
elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanym dalej 
„białą lista podatników VAT”. 



                                                                                  
 
   

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który przekazywana będzie 
płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem 
zobowiązany zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których 
mowa w ust. 1, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to 
Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, 
tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki, odsetki ustawowe i inne 
rekompensaty, do czasu: 
1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych  

w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie 
Zamawiającego; w takim przypadku termin płatności liczony będzie od przekazania 
powyższej informacji Zamawiającemu; 

2) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty  
w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał 
będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury. 

4. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający ma prawo dokonać płatności na rachunek, który 
nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1. 

 
§ 9. 

KARY UMOWNE I ODSETKI 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych określonych  

w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadkach i kwotach: 
1) każdorazowo, w razie niewykonania świadczenia lub nienależytego wykonania świadczenia, 

innego niż opóźnienie w realizacji przewozu, będzie obowiązywać kara umowna  
w wysokości 5 % miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto;  

2) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczenia, tj. po upływie 30 min od wezwania, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% miesięcznego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte kolejne 15 min. oczekiwania na 
przewóz.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez podania przyczyn, bądź z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz w razie odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa w 
§ 2 ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 
umowne. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Zapłata lub potrącenie z wynagrodzenia kwoty kary umownej nie zwalnia Wykonawcy  

z kontynuowania wykonywania umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Za szkody powstałe z innych przyczyn niż wymienione powyżej Wykonawca odpowiada na 

zasadach ogólnych. 
8. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu  w ustalonym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi, a kosztami tej 
usługi obciąży Wykonawcę. 



                                                                                  
 
   

 

§ 10. 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację usługi przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom odpowiedni środek transportu 
(pojazd) do realizacji usługi. 

3. Wykonawca w pełni odpowiada za działania i zaniechania osób wyznaczonych do realizacji 
umowy. 

 
§ 11. 

SIŁA WYŻSZA 
1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, 

gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych 

od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony 
wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub 
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana 
jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem 
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków  
z powodu działania siły wyższej. 

4. Strony ustalają, iż sytuacja związana z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2 / COVID-19) nie 
jest traktowana jako siła wyższa. Wykonawca potwierdza, iż pandemia koronawirusa i sytuacja  
z nią związana była mu znana na etapie składania oferty i zawierania niniejszej umowy. 
Pandemia koronawirusa nie może stanowić podstawy do uniknięcia odpowiedzialności za 
nienależytą realizację umowy przez żadną ze stron. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 
umowy ze względu na pandemię koronawirusa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy – nie zwalnia z nałożenia kar umownych.  

5. Strony ustalają, iż sytuacja związana z wojną Federacji Rosyjskiej z Ukrainą  nie jest traktowana 
jako siła wyższa. Wykonawca potwierdza, iż informacja o w/w wojnie i sytuacja  
z nią związana była mu znana na etapie składania oferty i zawierania niniejszej umowy. W/w 
wojna i sytuacja z nią związana nie może stanowić podstawy do uniknięcia odpowiedzialności za 
nienależytą realizację umowy przez żadną ze Stron. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 
umowy ze względu na w/w wojnę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za odstąpienie 
od umowy lub rozwiązanie umowy – nie zwalnia z nałożenia kar umownych. 

 
§ 12. 

ZMIANA UMOWY 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem 

nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie: 

1) zmiana terminu obowiązywania umowy; 
2) zmiana wartości umowy w przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy;  
3) zmiana (doprecyzowania) opisu przedmiotu zamówienia;  
4) zmiana wynagrodzenia brutto (ryczałtowego), w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

tak by stała pozostała cena jednostkowa netto usługi – zmiana taka obowiązywać będzie od 
dnia zmiany podatku VAT; 

5) zmiana wartości umowy brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT (stała pozostaje 
wartość netto umowy). 



                                                                                  
 
   

 

3. Strony przewidują również możliwość następujących zmian umowy: 
1) zmiana danych adresowych i rejestrowych Stron; 
2) zmiana danych kontaktowych i osób odpowiedzialnych za realizację umowy; 
3) korekta zapisów umowy w przypadku wystąpienia omyłek lub błędów pisarskich lub 

rachunkowych. 
4. Strony przewidują możliwość innych zmian umowy, niż określone w ust. 2 i 3, jeśli będzie tego 

wymagane w celu prawidłowej realizacji umowy. 
5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy nie jest wymagana zmiana terminu 

obowiązywania umowy w formie pisemnej.  
 

§ 13. 
ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym czasie,                             
z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę: 
1) w przypadku nałożenia kar umownych o łącznej wysokości przekraczającej 30% wartości 

brutto umowy; 
2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozpocznie się proces likwidacji 

firmy Wykonawcy; 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
4) Wykonawca przerwał realizację usługi; 
5) w przypadku dokonania szkody w mieniu Zamawiającego przekraczającej wartość 

umowy; 
6) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę usług ze zwłoką powyżej 3 dni roboczych; 
7) zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w takim przypadku nie 

skutkuje nałożeniem kar na żadną ze Stron; 
8) w razie stwierdzenia (przebywania na terenie Szpitala) ew. wykonywania niniejszej 

umowy przez pracowników Wykonawcy po spożyciu alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

3. Wykonawca może rozwiązać umowę: 
1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w takim przypadku nie 

skutkuje nałożeniem kar na żadną ze Stron; 
2) w przypadku likwidacji Wykonawcy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w przypadku 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadku poważnego naruszenia lub nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień 
zawartych w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu, wystosowanym przez 
Zamawiającego do Wykonawcy, do zaprzestania naruszania lub nieprzestrzegania 
umowy; 

3) w przypadku dokonania przestępstwa przez Wykonawcę lub osobę realizującą umowę na 
terenie Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno wskazywać podstawę odstąpienia od 
umowy lub rozwiązania umowy (przepis umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym). 



                                                                                  
 
   

 

7. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od umowy wywiera skutek tylko 
 w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający 
nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań. Wykonawca nie traci prawa 
do należnych mu odsetek. 

 
§ 14. 

ZASADY POUFNOŚCI 
1. Wykonujący zamówienie pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do zachowania 

w tajemnicy informacji podlegających ochronie na mocy przepisów ustawowych,  
a w szczególności danych osobowych i medycznych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy. 

2 Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje także po rozwiązaniu niniejszej umowy 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 
1781) oraz art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z 2022 r. poz. 64). 

 
§ 15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 
ustawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie wykonywania umowy i w związku  
z nią przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 „o 
ochronie danych osobowych” (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej  
w związku z niezachowaniem przez Wykonawcę, nałożonych na niego w ustępach powyżej, 
obowiązków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, na etapie procedury o sygnaturze 
BSU/22/2022, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej „RODO”, o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych 
osobowych (Wykonawcy i osób trzecich, których dane podał / przekazał / udostępnił 
Wykonawca). 

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu zawarcia niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że poinformował wszystkie osoby, których dane osobowe przekazał,  
o przetwarzaniu ich danych osobowych i przekazaniu ich do dalszego przetwarzania 
Zamawiającemu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. 
8. Na żądanie każdej ze Stron druga Strona zobowiązuje się do zwarcia umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, jeśli będzie to konieczne.  
9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo 

informacji dotyczących realizacji umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub 
pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni 



                                                                                  
 
   

 

robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
potwierdzić otrzymanie zapytania. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy. 

11. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po 
bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku 
albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

12. Spory wynikające z, lub powstałe w związku z niniejszą umową, przed poddaniem  
do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd tj. sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, 
będą  rozstrzygane przez Strony w drodze postępowania ugodowego. 

13. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy nie 
zachodzą przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.). 

14. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy nie 
zachodzą przesłanki wskazane w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 (które ma zasięg ogólny, wiąże w całości  
i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w terminie do 7 dni 
roboczych w przypadku dezaktualizacji oświadczeń określonych w ust. 13 i 14. 

 
§ 16. 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021, poz. 424  
z późn. zm.), a Wykonawca potwierdza, że fakt ten jest mu znany w chwili zawierania umowy. 
 

§ 17. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 

Spis załączników: 
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 
2. Załącznik nr 2 – kopia formularza ofertowego (oferty). 
3. Załącznik nr 3 – kopia polisy OC Wykonawcy.  
 


