Propozycja Projektu Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3

WOMP-KO-1/2019

U M O W A N R …./2019
zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Toruniu
pomiędzy:
1. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 61/67,
87-100 Toruń, wpisanym do rejestru KRS pod nr 0000001988 prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy
REGON: 871625889
NIP: 956-19-35-098
reprezentowanym przez:
lek. Donatę Wilińską – Dyrektora WOMP Toruń
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
2. ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
REGON: …………………..
NIP: ………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie konkursu ofert, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na
usługę wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej,
cytologicznej i histopatologicznej w ilościach oraz po cenach jednostkowych określonych
w Załączniku Nr 4 do oferty Wykonawcy dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Toruniu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 85.14.5000-7
Ilości badań określonych w Załączniku Nr 4 stanowią średnie zapotrzebowanie
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zmniejszenia ilości
faktycznie zamówionych badań w okresie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie będą
przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
3. Integralną częścią niniejszej umowy tworzą:
- Szczegółowe warunki konkursu ofert z dnia 24.04.2019 roku
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 4
2.

§ 2.
1.
2.
3.

Umowa będzie obowiązywać w okresie od .............................. do ............................... .
Umowa ulega rozwiązaniu przed terminem określonym w ust.1 z chwilą całkowitego
zrealizowania usługi o wartości określonej w § 6 ust.1.
Zastrzega się niepełną realizację zamówień, wynikających z Załącznika Nr 4 do SWKO,
a przypadku wzrostu zachorowalności i potrzeby zwiększenia ilości badań, wzrost
realizacji zamówień określonych w Załącznika Nr 4 nie przekroczy równowartości
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4.
5.
6.

7.

1.

2.

3.
4.

5.

kwoty 130 000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania na podstawie art.151 ust.6 ustawy z dnia
27.08.2004 r. o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków
Publicznych ( Dz.U.2018.1510 z póź.zm.).
Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej
niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym.
W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo do jej natychmiastowego rozwiązania.
Za rażące naruszenia istotnych postanowień umowy uważa się m.in.:
1. Brak zabezpieczenia świadczeń objętych umową,
2. Zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia usług, będących przedmiotem umowy,
3. Stwierdzenie braków w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji medycznej
i statystycznej,
4. Stwierdzenie braku u Wykonawcy posiadania wymaganego ubezpieczenia,
5. Wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy oraz wykonywanie przedmiotu umowy
w sprzeczności ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
6. Naruszenie obowiązujących przepisów prawa,
7. Odmowę ze strony Wykonawcy poddania się kontroli wykonywania świadczeń
wynikających z niniejszej umowy,
8. Nie wykonanie przez Wykonawcę zaleceń pokontrolnych,
9. Ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu lub ich niewłaściwej
ilości i jakości,
10. Nieprzedstawianie w ustalonym terminie wymaganych sprawozdań i informacji,
11. Powtarzające się (więcej niż 2 razy w tygodniu i/lub więcej niż 8 razy w miesiącu)
niedostarczanie wyników badań w ustalonym w terminie, gdy Wykonawca
postępowaniem swoim naraził zdrowie lub życie pacjentów, personelu lub innych
osób ze strony Zamawiającego na niebezpieczeństwo,
12. Nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych pacjentów i ich wyników badań.
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
§3
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej,
cytologicznej i histopatologicznej.
Wykonawca świadczyć będzie przedmiot niniejszej umowy zgodnie z Ustawą z dnia
15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 z póź.zm.) i przepisami
wykonawczymi do wspomnianej Ustawy, a także przyjętymi standardami.
Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest przez Wykonawcę z materiału do badań,
przekazanego przez Zamawiającego.
Zakres przedmiotu niniejszej umowy tj. rodzaj badań, szacunkowa ilość badań, rodzaj
materiału przekazanego do badania, termin dostarczenia wyniku i cenę jednostkową za
badanie określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy tożsamy do SIWZ.
W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania materiału do badań zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.
b) przygotowywania pobranego materiału do transportu do siedziby laboratorium
Wykonawcy,
c) właściwego opisywania materiału za pomocą kodów kreskowych lub naklejek
z numerami,
d) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującym prawem
oraz ochrony zawartych w niej danych,
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6.

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) spełnienia wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla laboratorium
diagnostycznego,
b) poddanie się kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w zakresie spełniania
wymagań i standardów określonych przez NFZ,
c) świadczenia zamawianej usługi zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i analitycznej, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa
oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności,
d) świadczenia zamawianej usługi na sprzęcie wysokiej jakości z aktualnymi
dokumentami dopuszczającymi je do obrotu,
e) zapewnienia, aby materiały i odczynniki używane do wykonywania zamówienia były
dopuszczone do obrotu i spełniały wymagania określone obowiązującymi przepisami,
f) zapewnienia, aby świadczone usługi były wykonywane przez osoby o wymaganych
prawem kwalifikacjach i uprawnieniach a wyniki autoryzowane przez diagnostę
laboratoryjnego,
g) zabezpieczenia, aby wszelkie zastosowane oprogramowanie, aparatura, sprzęt,
urządzenia itp. nie zakłócały pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na
wyposażeniu Udzielającego zamówienie,
h) zastosowania do świadczenia zamawianych usług, nowoczesnego laboratoryjnego
systemu informatycznego kompatybilnego z sprzętem i oprogramowaniem
KS-SOMED i KS-SOLAB Firmy Kamsoft, które umożliwi bezproblemowo, na drodze
elektronicznej z wykorzystaniem protokołu HL7 , przekazywać wyniki badań w ramach
świadczonej usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
i) koszt ustanowienia połączenia w/w systemów leży po stronie Wykonawcy.
j) Termin wykonania podłączenia 31.05.2019 r.
k) Termin rozpoczęcia świadczenia usługi 1.06.2019 r.
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W celu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje
się sukcesywnie, bezpłatnie dostarczać wszystkie niezbędne akcesoria tj. kody kreskowe,
naklejki z numerami, druki zleceń, probówki systemu zamkniętego, wymazówki,
pojemniki na posiew moczu i inne materiały eksploatacyjne. Dostawa winna odbywać się
bezpośrednio do punktów pobrań materiału biologicznego zlokalizowanych
w jednostkach organizacyjnych tut. Ośrodka tj. Przychodnia Lekarska w Toruniu
ul. Bydgoska 76 i Przychodnia Medycyny Pracy w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 46.
W celu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca będzie
sukcesywnie odbierał z punktów pobrań materiału biologicznego Zamawiającego,
własnym odpowiednim środkiem transportu (szczególne zachowanie właściwej
temperatury przechowywania próbek), na własny koszt i ryzyko materiał skierowany do
badań tj. próbki wraz z pisemnymi zleceniami. Zamawiający wymaga przedstawiania
monitoringu temperatury z transportu materiału.
Materiał biologiczny do badań będących przedmiotem zamówienia odbierany będzie
z punktów pobrań zlokalizowanych w jednostkach wchodzących w skład tut. Ośrodka tj.
w Przychodni Lekarskiej przy ul. Bydgoskiej 76, Przychodni Medycyny Pracy przy
Szosie Bydgoskiej codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-10.00 oraz dodatkowo w godzinach od 12.00-13.00;
Zamawiający zastrzega sobie utworzenie dodatkowych punktów pobrań materiału
biologicznego, zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego ;
Brak konieczności odbioru materiału do badań w danym dniu będzie zgłaszany
Wykonawcy pod nr tel.…………………………
Wyniki badań w wersji papierowej Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt
i ryzyko w terminach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpłatnego sprawdzania wyników
zleconych badań za pomocą komputerowego systemu, po wcześniejszym zainstalowaniu
odpowiedniego programu i/lub certyfikatu bezpieczeństwa na posiadanych przez
Zamawiającego komputerach znajdujących się w gabinetach lekarskich i pracowniach
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diagnostycznych Zamawiającego, a także po przeszkoleniu personelu medycznego
w zakresie obsługi programu/systemu.
Zlecenie przez Zamawiającego mniejszej ilości badań niż wymienione w załączniku nr 4
do niniejszej umowy, nie będzie stanowić naruszenia niniejszej umowy i nie spowoduje
konieczności jej zmiany.
Wykonawca oświadcza, iż z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest
w pełni uprawniony i przygotowany do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami etyki obowiązującej przy
wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej z poszanowaniem własności pacjenta
jakim jest badanie laboratoryjne oraz z aktualną wiedzą analityczną, mikrobiologiczną,
cytologiczną i histopatologiczna.
Wykonawca zapewnia dostępność uzyskania kopii wyników, w wypadkach
szczególnych, np. brak wyniku, zagubienie itp.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych skierowań na
badania – w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów oraz
umożliwiający szybkie przekazanie zarchiwizowanych dokumentów w przypadku
wygaśnięcia umowy lub rozwiązania jej przez każdą ze stron.
Zamawiający wymaga zagwarantowania prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami wymaganiami dokumentacji medycznej oraz
wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy informacji podlegających ochronie,
a w szczególności danych osobowych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników
badań.
Wykonawca zapewnia wykonywanie zestawień dot. realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, które będą załącznikami do faktur.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników badań laboratoryjnych,
mikrobiologicznych, cytologicznych i histopatologicznych w innych jednostkach
świadczących usługi będące przedmiotem niniejszej umowy. W razie wykazania
nienależytej jakości badań, koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2,
zgodnie z aktualnymi wymogami prawnym w tym zakresie, a także do solidarnego
ponoszenia z Zamawiającym odpowiedzialności za powstałą szkodę wynikłą w związku
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
4. Kopia polisy Wykonawcy lub innego dokumentu ubezpieczenia stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
5. Wykonawca w przepadku drobnych błędów dotyczących zapisów badań lub błędnych
wyników nie powodujących żadnej szkody na zdrowiu pacjenta, wykona dla danego
pacjenta powtórne lub dodatkowe badanie bez obciążenia Zamawiającego kosztami tych
badań lub też zwróci Zamawiającemu kwotę w wysokości opłaty poniesionej na
wykonanie badania lub badania powtórzonego w innym laboratorium na zlecenie
Zamawiającego. Wykonawca będzie pisemnie informowany o takiej sytuacji.
6. W przypadku wydania przez Wykonawcę wyniku o wartościach krytycznych, nie
mających odzwierciedlenia w stanie klinicznym pacjenta Wykonawca zobowiązany jest do
dokonania weryfikacji wyniku tego badania na własny koszt.
7. W przypadku przekazania niewłaściwych wyników badań zrealizowanych na podstawie
niniejszej umowy, powodujących w udokumentowany sposób uszczerbek na zdrowiu
4

pacjenta, Wykonawca zawiera ugodę z Zamawiającym w drodze negocjacji,
a w przypadku jej nieskuteczności, pozostawia rozstrzygnięcie danego sporu właściwemu
dla siedziby Zamawiającego sądowi.
8. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kar (grzywien, opłat itp.)
nałożonych na Zamawiającego przez organ administracji publicznej w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za spowodowanie
sytuacji stanowiącej podstawę nałożenia kary.
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§5
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do
posiadania odpowiednich aparatów tj. analizatorów spełniających wszystkie
obowiązujące przepisy i wymogi w tym zakresie, a także do posiadania aparatury
zastępczej tzw. backup w celu uniknięcia przestojów i opóźnień.
W przypadku przestojów lub opóźnień spowodowanych sytuacjami losowymi
Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o takiej sytuacji Zamawiającego pod nr
tel. 56-6581618 i na adres e-mail: womp@womp.torun.pl
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu
Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2008.164.1027
z późn. zm.) oraz innych upoważnionych instytucji w zakresie prawem przewidzianym,
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§6
Wartość przedmiotu umowy, tj
………………………………określa się na
kwotę:........................................... netto + należna stawka VAT. (brutto:……………. )
(słownie: .............................................................................................)
Ceny jednostkowe badań określone w Załącznik Nr 4 do umowy obowiązywać będą
przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca oświadcza, że kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje całość zobowiązań
finansowych Zamawiającego wobec Wykonawcy, związanych z wykonaniem niniejszej
umowy.
Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
obliczane jako iloczyn udokumentowanej liczby wykonanych badań oraz ceny
jednostkowej brutto, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.
Podstawę zapłaty należności stanowi prawidłowo sporządzona faktura z załączonym do
niej sumarycznym zestawieniem ilości i rodzaju wykonanych badań, ich wartości
w rozbiciu na poszczególne komórki Zamawiającego. Wzór zestawienia Strony uzgodnią
po podpisaniu umowy.
Rozliczenie między stronami następować będzie w okresach miesięcznych
(kalendarzowych) za rzeczywistą liczbę wykonanych badań.
Podstawą płatności będzie faktura doręczona Zamawiającemu, wystawiona na początku
miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczeniowy). Do faktury musi być dołączony wykaz
wykonanych świadczeń oraz dane lekarza zlecającego.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury wraz z załączonym wykazem przeprowadzonych badań, na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Przed dokonaniem płatności faktura wraz z wykazem wykonanych usług sprawdzona
będzie pod względem merytorycznym przez wyznaczonych pracowników
Zamawiającego. W przypadku niezgodności, termin płatności ulegnie przesunięciu
o okres wyjaśnienia rozbieżności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zapłacenia ceny za badania, które były wykonane
nierzetelnie i wymagały powtórzenia badań.
W przypadku przekroczenia wartości, na jaką zawarta została umowa Zamawiający
zastrzega sobie możliwość kontynuacji świadczeń do czasu zakończenia okresu trwania
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umowy na tych samych warunkach cenowych.
Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z niniejszą umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną
przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca
gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na
inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację
ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę.
Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia
jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje
się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.
W przypadku naruszenia ust. 13 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej
dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.
Ceny jednostkowe brutto badań innych tj. nie objętych zakresem niniejszej umowy będą
obniżone o 30,00 % od cen obowiązujących w cenniku ogólnym Wykonawcy. Cennik
ogólny Wykonawcy będzie dostarczony do Zamawiającego (na adres e-mail:
womp@womp.torun.pl terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§7
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach:
1) W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca, jeżeli Wykonawca nie zorganizuje zastępczego
wykonania badań, Zamawiający sam zorganizuje zastępcze wykonanie badań na koszt
Wykonawcy (tj. koszt badań, koszty transportu, przekazania itd.). Ponadto w takim
wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
wartości brutto danego badania zleconego podmiotowi trzeciemu wg cen określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,01 % maksymalnej wartości umowy brutto, za każdy stwierdzony przypadek
opóźnienia w wykonaniu badania lub przekazania wyniku, ponad terminy określone
niniejszą umową.
3) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10,00% maksymalnej wartości umowy brutto.
4) Za każdy stwierdzony przypadek rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę,
wskazany w § 2 ust. 6 umowy, niewymieniony w ust. 1 ppkt 1, 2 lub 3 niniejszego
paragrafu, w wysokości 5,00 % maksymalnej wartości umowy brutto.
2. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. Zamawiający, jako administrator danych powierza Wykonawcy, na podstawie art. 28
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
(„RODO”), przetwarzanie danych osobowych swoich pacjentów, kontrahentów
i pracowników w zakresie:
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2.

3.
4.

5.
6.

- imię i nazwisko,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania,
- data urodzenia,
- seria i nr dowodu tożsamości,
- imiona rodziców,
- dokumentacja medyczna,
na czas obowiązywania umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez niego danych osobowych
powierzonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy spełniało wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których powyższe dane dotyczą.
Wykonawca może przetwarzać powierzone mu dane osobowe poprzez wykonywanie
wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji usług objętych umową.
Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do
zachowania tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa i zostały zapoznane
z zasadami ich ochrony.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami wymaganymi na mocy art. 32 RODO.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO oraz
postanowień niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest:
1) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne:
a) zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw
i wolności osób fizycznych, a w szczególności powinien zabezpieczyć powierzone
dane przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych;
b) w miarę możliwości umożliwiające Zamawiającemu wywiązanie się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej
prawo określonych w Rozdziale III RODO,
2) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej
pisemnej zgody Zamawiającego (albo w przypadku, gdy w momencie podpisywania
umowy wiadomo, że Wykonawca będzie korzystał z usług innego podmiotu
przetwarzającego): Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na korzystanie z usług
następującego podmiotu: .................................(dokładna nazwa, adres) w celu
...........................(określić cel) i zakresie......................... (określić rodzaj danych
osobowych i kategorie osób), pod warunkiem nałożenia na ten podmiot tych samych
obowiązków ochrony danych, jak określonych w niniejszej umowie. Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających na 30 dni przed
planowanym terminem zmiany. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec takich zmian. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wypełnienie obowiązków ochrony danych przez inny podmiot przetwarzający,
3) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany na
podstawie art. 37 RODO,
4) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych
w imieniu WOMP w Toruniu zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2 RODO
(od wymogu prowadzenia rejestru można odstąpić wówczas, gdy Wykonawca
zatrudnia mniej niż 250 osób – chyba, że przetwarzanie może powodować ryzyka
naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru
sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych
lub
dane
dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa),
5) każdorazowego, niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia, informowania Zamawiającego na adres email: womp@womp.torun.pl
o przypadkach naruszenia postanowień niniejszego załącznika i umowy lub ochrony
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powierzonych danych osobowych, zawierającego informacje wymagane na podstawie
art. 33 ust. 3 RODO, a w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia mogą powodować
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, uczestniczenia
w zakresie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu osób, których dane
dotyczą o takim naruszeniu,
6) do uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w przeprowadzeniu oceny skutków dla
ochrony danych osobowych jeżeli dany rodzaj przetwarzania z dużym
prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych oraz realizacji ewentualnych zaleceń organu ochrony
danych osobowych.
7) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do natychmiastowego
zwrotu lub całkowitego i trwałego usunięcia (wedle wyboru Zamawiającego) danych
osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania, chyba że dalsze
przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie miało swoje podstawy
w przepisach prawa. W żadnym wypadku Wykonawca nie może żądać jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przetwarzania, zwrotu lub usunięcia
powierzonych danych osobowych, dokonanego na żądanie Zamawiającego.
Każdorazowy zwrot lub usunięcie powierzonych danych osobowych zostanie
potwierdzone protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli
Stron.
8) Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, na jego każde żądanie, wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie.
9) Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego
przedstawicielowi przeprowadzanie audytów i inspekcji, w tym w miejscach
prowadzenia działalności przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia
prawidłowości i bezpieczeństwa powierzonego przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania ww. czynności z
wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić
Zamawiającemu przeprowadzenie przedmiotowych czynności, w szczególności
poprzez udzielanie niezbędnych wyjaśnień i udostępnienie w niezbędnym zakresie
dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszych postanowień. Wykonawca
niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości
stwierdzonych podczas audytów i inspekcji, o których mowa w punkcie 9, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji
o nieprawidłowościach.
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować. Zamawiającego o podjęciu
wobec Wykonawcy przez organ ochrony danych osobowych wszelkich działań
w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim może ona
dotyczyć przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego, w szczególności
informacji o rozpoczęciu kontroli przez organ ochrony danych osobowych, a także
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu wszelkich
informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony
organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.
9. Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe
wyłącznie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych
osobowych także po ustaniu niniejszej umowy.
11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań wynikających
z zapisów niniejszego załącznika do umowy zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy za każde
naruszenie, przy czym w przypadku naruszenia polegającego na nieterminowym
poinformowaniu, o którym mowa w ust. 6.5., powyższą karę umowną zastrzega się za
każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia.
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12. W razie, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek naruszenia po
stronie Wykonawcy przekroczy wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej
Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13. Kary umowne płatne będą każdorazowo na podstawie noty wystawionej przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty Wykonawcy.
14. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w terminie, Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności przysługującej mu z kary
umownej z wymagalną wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu
wynagrodzenia.
§9
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 t.j.) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Wykonawcy
do przetwarzania.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym w niniejszej umowie.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć odpowiednie
przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy wg siedziby
Zamawiającego.
§ 12.
Umowę sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy
i dla Zamawiającego.

Wykonawca:

................................

Zamawiający:

.................................
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