Załącznik nr 3 Ogłoszenia o
zamówieniu
Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ………2019 r. we Wrocławiu pomiędzy:
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37,
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON:
930691990, NIP: 8971082476
reprezentowanym przez:
………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…...............................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, DZP-2621-10/2019
na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi
społeczne nr DZP-2621-10/2019 przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej ustawą Pzp,
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników
Zamawiającego i ich rodzin - w ramach miesięcznego abonamentu oraz świadczenie usług z zakresu
medycyny pracy dla pracowników bądź kandydatów na pracowników Zamawiającego - za faktycznie
wykonane usługi. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie usług z zakresu opieki
zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego przechodzących na emeryturę lub rentę oraz dla byłych
pracowników Zamawiającego, tzn. tych pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy z
Zamawiającym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę – w ramach miesięcznego abonamentu
na zasadach i w zakresie przewidzianym dla pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1 został zawarty w Załączniku nr 1 do umowy
pod nazwą „Istotne postanowienia zamówienia”:
Część I – Usługi opieki zdrowotnej w ramach abonamentu
Część II – Usługi w zakresu opieki zdrowotnej w ramach abonamentu dla pracowników
Zamawiającego i ich rodzin
Część III – Usługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników lub kandydatów na pracowników
Zamawiającego.
3. Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu 01 lipca 2019 r. Usługi, o których mowa w ust. 1
świadczone będą przez Wykonawcę od dnia wejścia w życie niniejszej umowy nieprzerwanie do dnia
30 czerwca 2023 r.

4. Wykonawca będzie świadczył usługi z zakresu opieki zdrowotnej pod warunkiem, że pracownicy
Zamawiającego, a także pracownicy Zamawiającego przechodzący na emeryturę lub rentę oraz byli
pracownicy Zamawiającego, tzn. ci pracownicy, którzy rozwiązali stosunek pracy z Zamawiającym w
związku z przejściem na emeryturę lub rentę zadeklarują przystąpienie do korzystania z takich usług,
co jest uwarunkowane poziomem stawek jednostkowych (opłat) za poszczególne abonamenty,
zaoferowanych przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z abonamentu rodzinnego I i/lub
abonamentu rodzinnego II w przypadku, gdy pracownicy Zamawiającego nie będą zainteresowani
świadczeniem usług z takiego abonamentu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do rezygnacji
z korzystania z takiego abonamentu, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego
po miesiącu, w którym pracownik Zamawiającego złożył oświadczenie o rezygnacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z abonamentu emeryckiego w przypadku,
gdy emeryci/renciści Zamawiającego nie będą zainteresowani świadczeniem usług z takiego
abonamentu.
7. Świadczenie usług zdrowotnych określonych w Załączniku nr 2 do umowy dla każdej uprawnionej
osoby będzie nielimitowane co do liczby w okresie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
zapisów ww. Załącznika nr 2 do umowy.
8. Wykonawca do oferty winien złożyć cennik wszystkich świadczonych przez siebie usług
medycznych, które to usługi będą dostępne dla Zamawiającego wg jego zapotrzebowania w trakcie
trwania umowy.
9. Prawo opcji:
1) Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość zwiększenia w ramach opcji
do max 40 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2) Opcję należy rozumieć jako prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego o usługi lub dostawy,
które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, co nie zostało opisane w Istotnych Postanowieniach
Zamówienia (Załącznik A do ogłoszenia o zamówieniu), a co do których Zamawiający na etapie
wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał, np. w zakresie opieki
medycznej w podróży , opieki medycznej za granicą, chirurgii jednego dnia, wysokospecjalistycznych
zabiegów diagnostycznych i ambulatoryjnych świadczonych przez wykonawcę.
3) W związku z tym, Wykonawca do oferty załącza cennik wszystkich świadczonych przez
siebie usług zdrowotnych, które to usługi będą dostępne dla Zamawiającego wg jego
zapotrzebowania w trakcie trwania umowy wg prawa opcji , wg cen na dzień złożenia oferty.
4) Prawo opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania
tego zamówienia
5) Realizacja prawa opcji odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże
Wykonawcy pisemnie.
6) Decyzja o realizacji lub rezygnacji z prawa opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że:
• jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów, w tym ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1155, 1669), uprawnioną do wykonywania

zadań medycyny pracy i zatrudniającą osoby stanowiące służbę medycyny pracy, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 2067);
• jest uprawniony do:
a) wystawiania zwolnień lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) wystawiania recept ze zniżką zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- w zakresie uprawniającym do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że jego personel posiada pełne uprawnienia do wykonywania badań
profilaktycznych pracowników, zgodnie z warunkami określonymi w stosownych przepisach prawa
(w tym, na przykład, w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz.U. 2016 poz. 2067).
4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za
szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729), na sumę gwarancyjną
określoną w rozporządzeniu.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje elektronicznym systemem zarządzania umową w trybie ‘online’, dającym Zamawiającemu możliwość dokonywania zmian osób uprawnionych, w szczególności
możliwość wpisywania/wykreślania tych osób przez cały okres realizacji umowy (zapis w umowie
uzależniony od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie).
6. Wykonawca oświadcza, że uruchomi i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji umowy numer
telefonu czynny na obszarze całego kraju w dni robocze, w godzinach .............. – ................, a w
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ......... - ..........., dedykowany wyłącznie
do obsługi Zamawiającego, dzwoniąc pod który osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do
korzystania z usług zdrowotnych i usług medycyny pracy będą mogły umawiać i odwoływać wizyty
lekarskie, w tym dotyczące medycyny pracy. Numer telefonu dedykowanego dla pracowników
Zamawiającego to: ..................... (zapis w umowie uzależniony od oświadczenia Wykonawcy złożonego
w ofercie).
§3
1. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w §1 ust. 1 umowy w placówkach
medycznych będących w jego dyspozycji na terenie Wrocławia i całego kraju, zgodnie z „Wykazem
placówek medycznych” stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania informacji dotyczących placówek medycznych
podanych w Załączniku nr 4 do umowy z zachowaniem co najmniej ich liczby i zakresu
świadczonych usług w stosunku do dotychczasowego wykazu.
3. Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu – w formie pisemnej - aktualne wykazy placówek
medycznych najpóźniej do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca. W sytuacji, gdy zmiany nie
miały miejsca, obowiązuje wykaz dotychczasowy.
4. Zmiany w wykazach placówek medycznych nie wymagają formy aneksu do umowy.
§4

1. Wykaz pracowników Zamawiającego, którzy dobrowolnie przystąpili do programu korzystania z
usług opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej umowy oraz członków ich rodzin
zawierający wyłącznie numery PESEL tych osób oraz wskazanie abonamentu, do którego przystępują
stanowi Załącznik nr 5 do umowy.
2. Pełen wykaz pracowników Zamawiającego, którzy dobrowolnie przystąpili do programu
korzystania z usług opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej umowy oraz członków ich
rodzin zawierający oprócz danych, o których mowa w ust. 1 również ich imiona i nazwiska oraz daty
urodzenia zostanie przekazany Wykonawcy w terminie najpóźniej 3 dni roboczych od dnia wejścia
umowy w życie. Wykaz ten zostanie przekazany Wykonawcy w formie elektronicznej.
3. Do korzystania z usług Wykonawcy uprawnieni będą również inni pracownicy Zamawiającego lub
członkowie ich rodzin zgłoszeni po dniu wejścia w życie niniejszej umowy, na warunkach
określonych w ust. 4.
4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że w przypadku każdorazowego zmniejszenia się lub
zwiększenia stanu osób uprawnionych, aktualizacja wykazu, o którym mowa w ust. 2 dokonywana
będzie przez Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca i przekazywana Wykonawcy pocztą
elektroniczną pod następujący adres: ............................................ , z zastrzeżeniem §2 ust. 5 umowy
(zapis w umowie uzależniony od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie). Jednocześnie
Zamawiający zobowiązany jest do przedstawiania Wykonawcy wyłącznie zmian w wykazie osób
uprawnionych biorących udział w programie - do 5 dnia każdego miesiąca na ten miesiąc, a w
sytuacji, gdy takie zmiany nie miały miejsca, obowiązuje wykaz dotychczasowy.
5. Zmiany w wykazie pracowników Zamawiającego, którzy dobrowolnie przystąpili do programu
korzystania z usług opieki zdrowotnej oraz członków ich rodzin nie wymagają formy aneksu do
umowy.
§5
1. Zamawiający zobowiązany jest do wydania stosownego skierowania osobie kierowanej na badania
z zakresu medycyny pracy.
2. Wykaz wszystkich pracowników Zamawiającego, uprawnionych do usług z zakresu medycyny
pracy, wraz z podaniem ich imion, nazwisk, dat urodzenia i nr PESEL zostanie przekazany
Wykonawcy w terminie najpóźniej 3 dni roboczych od dnia wejścia umowy w życie. Wykaz ten
zostanie przekazany Wykonawcy w formie elektronicznej.

§6
1. Za świadczenie usług, o których mowa w §1 umowy Wykonawcy przysługuje łączne maksymalne
wynagrodzenie brutto w wysokości ............................... zł (słownie: ..............................................
złotych), do której to kwoty Wykonawca realizuje swoje usługi.
2. Za świadczenie usług, o których mowa w §1 umowy Wykonawca będzie otrzymywał
wynagrodzenie według stawek jednostkowych (opłat) określonych szczegółowo w „Formularzu
cenowym” stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy oraz zasad określonych poniżej.
3. Stawki jednostkowe (opłaty), o których mowa w ust. 2 powyżej nie ulegną zmianie do końca
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 13 umowy.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw. prawa opcji Wykonawcy przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Cenniku
złożonym przez Wykonawcę do oferty.
5. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty comiesięcznego abonamentowego wynagrodzenia
Wykonawcy wyłącznie za zgłoszone osoby ujęte w wykazie osób uprawnionych, o którym mowa w
§4 ust.1, 2 i 3 - aktualizowanym zgodnie z §4 ust. 4 umowy oraz za faktycznie wykonane usługi z
zakresu medycyny pracy w danym miesiącu.
6. Wykonawca – do 15 dnia każdego miesiąca – wystawi fakturę VAT za realizację usług z zakresu
opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin w danym miesiącu. Faktura VAT
zawierać będzie sumę opłat miesięcznych abonamentowych za osoby faktycznie biorące udział w
programie w danym miesiącu.
7. Wykonawca – po zakończeniu każdego miesiąca – wystawi fakturę VAT wyłącznie za faktycznie
wykonane w tym miesiącu usługi medycyny pracy oraz usługi objęte prawem opcji, z
wyszczególnieniem tych usług oraz podaniem nazwisk pracowników Zamawiającego, którzy z tych
usług skorzystali.
8. Zapłata za faktury VAT określone w ust. 6 i 7 dokonywana będzie przelewem na wskazane konto
Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za
okres, w którym świadczył usługę z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich
rodzin, a w przypadku gdy umowa nie obejmowała pełnego miesiąca – wynagrodzenie
proporcjonalne.
10. W przypadku pracowników Zamawiającego przechodzących na emeryturę lub rentę oraz byłych
pracowników Zamawiającego, tzn. tych pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy z
Zamawiającym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę – Wykonawca będzie wystawiał
faktury VAT za realizację usług z zakresu opieki zdrowotnej imiennie na te osoby, na podstawie
indywidualnie zawartych z nimi umów.
11. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w ust. 1 do 20 % w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia podstawowego określonego w § 1 ust. 1
(niezależnie od prawa opcji określonego w § 1 ust. 9 umowy).
§7
1. W razie zaistnienia potrzeby, Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy uwagi odnoszące się
do realizacji niniejszej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu
wyjaśnień dotyczących zgłoszonych uwag.
2. Do kontaktów i nadzorowania przebiegu realizacji umowy Zamawiający upoważnia Pana/Panią
............................, tel. ......................................., w dni robocze w godz. .....................
3. Do kontaktów i nadzorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca upoważnia Pana/Panią
......................................, tel. ......................................, w dni robocze w godz. .......................... .
4. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w realizacji zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych
niniejszą umową zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu i
aparatury medycznej przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności w tym zakresie.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie usług zdrowotnych określonych
niniejszą umową przez siebie, osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego

imieniu i odpowiada w pełni za szkody powstałe z jego winy w związku z udzieleniem świadczeń
medycznych na podstawie niniejszej umowy.
6. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia:
a) dostępności i jakości oraz sposobu świadczenia usług, o których mowa w §1 umowy;
b) liczby i rodzaju wyświadczonych usług;
c) rozliczeń usług.
§8
1. Wykonawca zapewnia możliwość kontynuowania korzystania z usług zdrowotnych w zakresie i na
warunkach ustalonych w niniejszej umowie dla pracowników Zamawiającego przechodzących na
emeryturę lub rentę oraz zapewnia dla byłych pracowników, tzn. tych pracowników Zamawiającego,
którzy rozwiązali stosunek pracy z Zamawiającym w związku z przejściem na emeryturę lub rentę –
możliwość korzystania z usług opieki zdrowotnej świadczonych przez Wykonawcę w zakresie i na
warunkach ustalonych w niniejszej umowie. Wymaga to zawarcia przez tych pracowników
indywidualnie odrębnych umów z Wykonawcą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania przez Wykonawcę maksymalnie 3-miesięcznej opłaty
z góry za abonament emerycki od zainteresowanego emeryta – indywidualnie.
§9
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca może zostać obciążony karą umowną w wysokości 200 000,00 zł.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje
umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w tym w szczególności niezgodnie z ofertą i
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy. W takim przypadku Zamawiający
może obciążyć karą umowną Wykonawcę w wysokości 200 000,00 zł.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w poniższych
przypadkach:
a. w przypadku braku zapewnienia realizacji usług medycznych przez liczbę placówek medycznych
określonych w Załączniku nr 5 do umowy;
b. w przypadku braku zapewnienia realizacji wszystkich usług medycznych w danej placówce we
Wrocławiu w stosunku do zakresu zadeklarowanego, w tym objętych usługą Prawa opcji;
c. w przypadku braku zapewnienia terminów określonych w Załączniku 1 do umowy;
d. w innych przypadkach rażąco naruszających postanowienia umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszeń wynikających z ust. 3, zostanie
skierowane oficjalne pismo do Wykonawcy z żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte w tym
terminie, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 000,00 zł, za każdy
przypadek nie usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę w trybie niniejszego ustępu.
5. W przypadku stwierdzenia po raz kolejny tych samych nieprawidłowości Zamawiający ma prawo
obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie umowy.
6. W przypadku obciążenia karą umowną, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie/pocztą
elektroniczną i potrąci karę z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
7. Naliczenie i uregulowanie kar umownych, o których mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy z
należytego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
9. W przypadku dwukrotnego opóźniania się płatności na rzecz Wykonawcy przekraczającego 14 dni
w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 7 umowy, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od
umowy za 30-dniowym pisemnym oświadczeniem, z podaniem przyczyny. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
§10
1. Wykonawca oświadcza, że zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu
zachowa w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z jej realizacją dotyczące badanych
osób i zapewni zachowanie tej tajemnicy w tym samym zakresie przez wszystkie osoby i podmioty, z
pomocą których wypełniać będzie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
2. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy i nie udostępniać na zewnątrz danych osobowych
zawartych w wykazie osób uprawnionych do korzystania z programu, a tym samym - zobowiązują się
do przetwarzania tych danych tylko i wyłącznie w zakresie i celu realizacji postanowień umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem
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).
§11
1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne po pisemnym powiadomieniu drugiej strony z podaniem
przyczyny
§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w postaci pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający niniejszym przewiduje, zgodnie z art. 142 ust. 5 oraz art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
możliwości dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i na
warunkach wskazanych poniżej:
a) Zmiana umowy związana z możliwą zmianą dotyczącą wysokości stawki podatku od towarów i
usług (VAT) w okresie realizacji przedmiotu umowy (dotyczy zarówno zwiększenia, jak i
zmniejszenia stawki podatku VAT).

Zmiana umowy polegać będzie na tym, że w przypadku ustawowej zmiany dotyczącej wysokości
stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie realizacji przedmiotu umowy, wartość brutto
umowy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku - w taki sposób,
że do stawek jednostkowych określonych w „Formularzu cenowym” stanowiącym Załącznik nr 4 do
umowy będzie doliczany podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
b) Zmiana umowy związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zmiana umowy polegać będzie na tym, że w przypadku ustawowej zmiany dotyczącej zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej w okresie
realizacji przedmiotu umowy, wartość umowy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.
c) Zmiana umowy związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zmiana umowy polegać będzie na tym, że w przypadku ustawowej zmiany dotyczącej zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w okresie realizacji przedmiotu umowy, wartość
umowy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionych zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
- jeśli zmiany określone w lit. a, b albo c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
d) Zmiana zakresu świadczeń objętych zamówieniem podstawowym oraz wynagrodzenia, w
przypadku określonym w § 6 ust. 11 bez konieczności zawarcia aneksu do umowy
e) Zmiana lub rozszerzenie usług o dodatkowe świadczenia niedostępne w dacie zawarcia umowy
określone w § 6 ust 4 w ramach limitu wynagrodzenia przewidzianego dla prawa opcji, określonego
w § 1 ust. 9 pkt 1 umowy
3. Postanowienia zawarte w ust. 2 pkt. a)-c) i e) należą do katalogu zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę i wymagają zawarcia aneksu do umowy. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku,
gdyby doszło do częściowego odstąpienia od umowy. Wówczas wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone.
5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) inicjowanie zmian odbywa się na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem, który
Wykonawca kieruje do Zamawiającego albo Zamawiający do Wykonawcy;
b) przyczyny dokonywania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać
w uzasadnieniu w sposób wyczerpujący w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo
Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp.).
6. Przepis ust. 2 nie dotyczy zmian określonych w pkt. d) oraz takich, jak: aktualizacja placówek
medycznych Wykonawcy, aktualizacja osób wyznaczonych do kontaktów i nadzorowania przebiegu
realizacji umowy, zmiany dotyczące obsługi administracyjno-bankowej (np. zmiana numeru konta),
zmiany numerów telefonów, faksów, adresy e-mail - których zmiana staje się skuteczna po uprzednim
powiadomieniu drugiej strony na piśmie oraz aktualizacja wykazów osób uprawnionych, których
zmiana staje się skuteczna po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy elektronicznie w sposób
określony w §4 ust. 4.

§ 14
Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części
wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 15
1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu
o „Politykę informacyjną w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”. Treść jest dostępna pod
adresem
https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjnaZNiO.pdf
2. Podpisując umowę Wykonawca potwierdza zapoznanie się z Polityką Informacyjną
i akceptuje jej treść.
§16
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Kodeks Cywilny, ustawa z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz inne, stosowne przepisy prawa.
§17
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia zamówienia (załącznik nr A do Ogłoszenia o zamówieniu)
Załącznik nr 2 – Świadczenie usług zdrowotnych
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu)
Załącznik nr 4 – Wykaz placówek medycznych
Załącznik nr 5 – Wykaz pracowników Zamawiającego
Załącznik nr 6 - Aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez właściwego wojewodę, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)
Załącznik nr 7 - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Załącznik nr 8 - Cennik wszystkich świadczonych przez Wykonawcę usług zdrowotnych
wykraczających poza przedmiot zamówienia (prawo opcji)
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