MZUK-EPZ.50.30.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . 2020 r. pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100
Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul.
Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inż. Tadeusza Mazura – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…
zwanym dalej „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest całodobowe świadczenie usług zdrowotnych dla pacjentów
izby wytrzeźwień w Gliwicach przy ul. Okopowej 6, zwaną dalej izbą.
2. Opieka zdrowotna obejmuje w szczególności:
1) sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w izbie;
2) prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do izby;
3) udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w izbie;
4) stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w izbie oraz stwierdzenie
braku przeciwwskazań do umieszczenia w izbie;
5) kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów izby po stwierdzeniu takiej
konieczności;
6) sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania osób przebywających w izbie i przeprowadzanie
w tym celu obchodów;
7) wydawanie zaleceń odnośnie stosowania obezwładniających pasów bezpieczeństwa
w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub swym zachowaniem
utrudniają personelowi izby wykonywanie czynności służbowych;
8) przeprowadzenie badań lekarskich osób zwalnianych z izby;
9) prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej;
10) sporządzanie raportów z przebiegu dyżuru, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz
innych istotnych okoliczności;
11) wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych izbie na zasadach określonych
przepisami.
Obowiązki Wykonawcy
§2
1. Wykonawca oświadcza, że zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną opiekę lekarską
do wykonania przedmiotu umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia pacjentów
przebywających w izbie.
2. Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy i jego personelu są zgodne z zasadami zawartymi
w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz zgodne z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością,
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz udzielania
dodatkowych wyjaśnień na każde żądanie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z personelem Izby. Wykonawca organizacyjnie
podlega kierownictwu izby i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu izby.
6. Wykazy lekarzy i dyżurów powinny być przekazane Zamawiającemu najpóźniej na koniec
miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny. Każdorazowe przekazanie dyżuru kolejnej
zmianie następuje poprzez złożenie podpisu w grafiku dyżurów przez lekarza dyżurnego
z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru. Lekarz dyżurny zdający zmianę nie
może opuścić stanowiska pracy do czasu stawienia się na dyżur zmiennika.

7. W razie nieobecności lekarza, niezależnie od przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić zastępstwo innego lekarza w wykonywaniu umowy. Kwalifikacje zawodowe zastępcy
muszą być co najmniej równe kwalifikacjom zawodowym personelu Wykonawcy.
Postanowienia o obowiązkach Wykonawcy stosuje się odpowiednio do jego zastępcy.
8. Wykonawca zaopatruję izbę w niezbędne leki i środki farmaceutyczne zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień
i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014
r. poz. 1850 ze zm.).
9. Wykonawca zleca utylizację zużytych strzykawek, opatrunków oraz innych odpadów
medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na koszt Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia sobie prawo kontroli zużytych leków i środków opatrunkowych.
10. Wykonawca nie ma prawa użytkować pomieszczeń i wyposażenia niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności
cywilnej, zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak i odpowiedzialności
z tytułu czynów niedozwolonych, za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową numer … z dnia … r. wystawioną przez … i przekaże
jej kopię Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia kopii nowej polisy/ dokumentu potwierdzającego kontynuację polisy
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/ dokumentu potwierdzającego
kontynuację polisy.
2. Strony ustalają, że sumy gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będą
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą,
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 r. nr 293 poz. 1728).
3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu polis ubezpieczeniowych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§4
Przed dopuszczeniem lekarza do świadczenia usług medycznych, Wykonawca zobowiązany
jest do:
1) zapoznania i przeszkolenia lekarza z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
2) zapoznania lekarza z zasadami bezpieczeństwa informacji obowiązujących
u Zamawiającego i zobowiązać go do ich przestrzegania; zasady bezpieczeństwa
informacji stanowią załącznik nr 4 do umowy;
2. Przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1 musi zostać potwierdzone przez
pracownika Wykonawcy na piśmie.
3. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy zobowiązują się zachować w tajemnicy, zarówno
w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkie informacje jakie
uzyskali w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy
podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące załącznik nr 5 do umowy.

1.

Obowiązki Zamawiającego
§5
1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia wraz z wyposażeniem,
sprzętem i aparaturą medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz linię telefoniczną,
a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykorzystywania tylko i wyłącznie
w celu wykonania przedmiotu umowy. Sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy
zostanie przekazany na podstawie protokołu odbiorczego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i zobowiązuje się do zgodnego
z przeznaczeniem, prawidłowego używania go w izbie, a po zakończeniu umowy zwróci
przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym na podstawie protokołu zdawczego.
2. Wszelkie naprawy sprzętu i wyposażenia gabinetu lekarskiego należą do obowiązków
Zamawiającego. Uszkodzenia techniczne wynikające z nieprawidłowej eksploatacji będą
podlegały ekspertyzie technicznej, która będzie podstawą do określenia odpowiedzialności
odszkodowawczej.

Termin realizacji umowy
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r., lub
do wyczerpania wartości umowy określonej w §7 ust 1 niniejszej umowy.
2. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający szacuje około 8 760 roboczogodzin świadczenia
usług zdrowotnych.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§7
1. Strony ustalają cenę umowną za jedną godzinę pracy Wykonawcy w wysokości … zł brutto
(słownie: …) z zastrzeżeniem, że wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie
przekroczy kwoty … zł.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość nakładów potrzebnych
do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując w niej wynagrodzenie
jednostkowe przyjął na siebie obowiązek kompleksowego wykonania przedmiotu umowy oraz,
że uwzględnił tę okoliczność przy wycenie i nie będzie powoływał się na pominięcie lub błąd w
tym zakresie.
3. Strony przyjmują miesięczny system rozliczenia i fakturowania. Wykonawca wystawi fakturę
dla Zamawiającego na kwotę wyliczoną z iloczynu ceny jednej godziny pracy i ilości
przepracowanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 10 dnia
miesiąca, za miesiąc poprzedni.
4. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP 6311006640.
5. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul.
Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice.
6. Płatność faktur będzie dokonywana po sprawdzeniu przez Zamawiającego dokumentów
rozliczeniowych.
7. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności,
o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Zamawiający przekaże wartość netto
zobowiązana wskazaną w fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:
…………………………………………………………………………………………………………..,
nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, zaś wartość
podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.
8. Zwrot należności za utylizację zużytych strzykawek, opatrunków i innych odpadów
medycznych nastąpi przelewem do 30 dni od daty złożenia refaktury Wykonawcy, przy
czym łączna wartość wystawionych faktur za dokonane utylizacje nie może przekroczyć
kwoty 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto w okresie trwania umowy.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych Zamawiający ma prawo
do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
12. W przypadku wprowadzenia stawki podatku od towarów i usług na usługi medyczne, cena brutto
za jedna roboczogodzinę wskazana w umowie nie ulegnie zmianie, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy
ani na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.

Przedstawiciele Stron
§8
1. Do bieżących kontaktów z Wykonawcą, egzekwowania i realizowania zapisów niniejszej
umowy upoważniony jest kierownik izby wytrzeźwień lub jego zastępca, tel. 32 333-04-93,

e-mail: diw@mzuk.pl.
2. Za koordynację realizację zobowiązań ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest:
……………………………………………………………. tel. ……………………………………
Odstąpienie od umowy
§9
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia skutków
prawnych w przypadku:
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty
powzięcia wiadomości o tym fakcie;
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty powzięcia
wiadomości o tym fakcie;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części
wykonywania usługi, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do podjęcia wykonywania usług, w terminie 2 dni od upływu wyznaczonego
terminu;
4) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i przerwa trwa dłużej
niż 2 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania usług, w terminie
1 dnia od upływu wyznaczonego terminu;
5) gdy Wykonawca wykonuje usługi nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi
zasadami w terminie 5 dni od zaistnienia powyższych okoliczności;
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już 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. 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.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje
się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu
zapłaty należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu.
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w razie rażącego nie wywiązywania się z
obowiązków przez drugą Stronę, w terminie 10 dni od zaistnienia powyższych okoliczności
.
4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i
wskazaniem terminu odstąpienia.
§10
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez odszkodowania
dla Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny
z postanowieniami umowy, w szczególności nieprzestrzegania obowiązków
określonych w §2 umowy, oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa;
2) narażenia Zamawiającego na szkody lub wystąpienia kolejnej szkody, z winy
Wykonawcy;
3) braku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §3
niniejszej umowy;
4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy;
5) wpłynięcia w formie pisemnej co najmniej trzech uzasadnionych skarg od pacjentów
lub ich przedstawicieli prawnych dotyczących podejmowanych przez Wykonawcę
czynności wynikających z realizacji umowy lub dotyczących niewłaściwego
zachowania Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwiązania.
Kary umowne
§11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w §9 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje
kara umowna w wysokości 7% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1;
2) za rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w §10 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje
kara umowna w wysokości 7% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1;
3) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub
w razie nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5-krotności stawki godzinowej
za każdą rozpoczętą godzinę przerwy/nie pełnienia dyżuru. Wykonawca w takiej sytuacji
pokryje również zobowiązania Zamawiającego wynikające z braku realizacji przedmiotu
umowy;
4) za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej lub kopii nowej polisy lub dokumentów
potwierdzających przedłużenie ważności polisy w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto
określonej w §7 ust 1, za każdy dzień opóźnienia poza termin wyznaczony w umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej komukolwiek
w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej
umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego
z przyczyn, o których mowa w §9 ust. 1 oraz w §10 Wykonawcy nie przysługuje kara
umowna ani odszkodowanie.
4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy określone powyżej kary nie
pokrywają ich szkód.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
6. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 w okresie obowiązywania umowy nie może
przekroczyć 30% wartości brutto umowy określonej w §7 ust.1.
7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody,
w tym ewentualnego braku szkody.
8. Wykonawca, zgodnie z §3 ust. 1, posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej jednakże odmowa wypłaty odszkodowania w części lub w całości przez towarzystwo
ubezpieczeniowe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zobowiązań określonych niniejszą
umową.
9. Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku
z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Postanowienia końcowe
§12
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą
Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/ Wykonawcę
na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy;
2) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi;
3) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi lub rezygnacji z wykonania
części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy;
5) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako
wystąpienie
zdarzenia
nadzwyczajnego,
zewnętrznego,
niemożliwego
do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek
działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
6) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług;
7) zmiana
wynagrodzenia
spowodowana
zmianą
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę;
8) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych
zmian na koszty wykonywania zamówienia;
9) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.
§12
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2006 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) – RODO, która została zawarta w ogłoszeniu
o postępowaniu. – dotyczy osób fizycznych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu cywilnego, i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1) ogłoszenie o przetargu;
2) oferta Wykonawcy;
3) wykaz lekarzy;
4) zasady bezpieczeństwa informacji;
5) oświadczenie o zachowaniu poufności;
6) klauzula informacyjna.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Dane osoby składającej oświadczenie
Nazwisko
Imię
PESEL
Dotyczy umowy
Numer umowy /
przedmiot umowy
Nazwa Wykonawcy
Treść oświadczenia
1. Zobowiązuje się do:
1) zachowania poufności informacji nie stanowiących informacji publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz. 1429 ze zm.), udostępnionych mi przez MZUK lub pozyskanych samodzielnie,
w związku z realizacją zadań wynikających z zawartej umowy;
2) wykorzystania informacji nie stanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1429
ze zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy;
2. Oświadczam, że:
1) poniosę wobec MZUK odpowiedzialność (również finansową) w przypadku naruszenia
niniejszego zobowiązania;
2) rozumiem znaczenie art. 266 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1950 ze zm.), zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy lub
przyjętym na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał
się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną,
społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.”.
3. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo.
4. Informuję, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – RODO, która została zawarta w ogłoszeniu
o postępowaniu.
Data i podpis składającego oświadczenie
Data:

Podpis:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do stosowania Politykę Bezpieczeństwa
Informacji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (dalej MZUK) w Gliwicach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji MZUK nie stanowiących
informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1429 ze zm.), zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej
zakończeniu poprzez podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności złożonego zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do umowy. Podpisane oświadczenie Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że ujawnione mu informacje MZUK będą chronione i wykorzystane
wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Informacje MZUK obejmują
zarówno informacje przekazane przez pracowników Zamawiającego, jak i uzyskane
samodzielnie przez podmioty i/lub osoby realizujące umowę w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
4. Zamawiający przekaże na żądanie Wykonawcy jedynie takie informacje MZUK, co do których
uzna, że są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie utrwalać i nie
rozpowszechniać informacji MZUK lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest
to konieczne w celu wykonania przedmiotu umowy. W takich przypadkach wszelkie kopie
informacji MZUK utrwalone na jakichkolwiek nośnikach informacji, pozostają własnością
Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji MZUK
w przypadku, gdy obowiązek jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa. W takim
przypadku, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca poinformuje Zamawiającego
o ujawnieniu informacji MZUK na rzecz osób lub organów, co do których ujawnienie ma nastąpić
lub nastąpiło, podając zakres i warunki ujawnienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych
nieprawidłowościach i incydentach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji
MZUK.
8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa
informacji MZUK, Zamawiający będzie miał prawo żądania natychmiastowego zaniechania
naruszenia, usunięcia jego skutków oraz rozwiązania umowy. Wezwanie do zaniechania
naruszenia i usunięcia jego skutków Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej, ze
wskazaniem terminu do wykonania wezwania. Niezależnie od usunięcia naruszeń Zamawiający
będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na drodze cywilnej.
9. Zamawiający

zobowiązuje

się

do

bieżącego

przekazywania

Wykonawcy

informacji

o zmianach w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w MZUK, jeśli będą mieć
wpływ na realizację umowy.

