
Zalącznik nr 5
Wzór umorvy

Umolva nr i2021
na sporządzenie Progranru Funkcj onalno-Użytkołvego

zawafia lv dniu w Ole śnicy pomiędzy:

Powiatowym Zespołcm Szpitali w Olcśriicy ul. Armii Krajowej 1 , 5 6-400 Oleśnica wpisanym do Rejcstru

Podmiotów Wykoriujących Działalnośó Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerenr

000000002093; NIP: 91l 1841015. REGON: 932966540; KRS 0000186473

rcprezcntowanyln przez Dyrektora - Plzemysława Magierę
zrvanyIn dalej,,Zanlawiającym"

a

zwanym dale_j,,Wykonawcą"

o następującej treści:

Zanlarviający Powiatorvy Zespół Szpitali w Oleśnicy w wyniku zaproszenia do składania propozycji

cenclwej wylonił Wykonawcę na: opracorvanie Programu funkcjonalno-użytkowcgo oraz Koncepcji
architektonicznej dla inrvestycji ,,Rozbudowa z przebudołvą Powiato}v€go Zespołu Szpitali w
Oleśnicy", w oparciu o Art.2 ust, 1 pkt 1, Ustawy Prawo zanrówień publicznych Dz.Uz2019r.poz.
2019 ze zm,), w związku z czym procedura wyłonienia wykonawców nie podlega pt,zepisom Ustawy
prawo zamówieti publicznyclr itoczy się w oprrciu o przepisy § 3 pkt 5 Regularninu postępowań o

udzie lanie zamówieti publiczrryclr o wańości mniejszej, niż l30 000 zł. netto, obowiązującyn lv
Powiatowym Zespole Szpitali w Olcśnicy z dnia 17 lutego 202l r,

1.

§1
Przedmiot Umolvy

PrzedmioteIn zamórvienia jest: opracorvanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Koncepcji
architcktoniczncj dla inwesĘc.li,, ,,Rozbudowa z przebudorvą Porviatowego Zespołu Szpitali w

Oleśnicy", wraz z uzyskanieln niezbędnych decyzji iuzgodnicń umożlirviających dalszą realizację
inlvestycj i rv trybie,,zaproj ektuj i btrd Llj ".

Przedmiot Unrowy został szczególolvo okleślony w zaproszeniu <lo złożenia ofctly cenowej, rł,wyniku
którego Urnowa zostaje zawańa, stanowiącym wraz z zalącznikami integralną częśó ninicjszej
Unlowy.

§2
'l'crnriny i rvarunki wykonania Umowy

i.'lerrniny realizac_ji przedrrriotu zanlórvienia wynoszą:

lhF---g



1,1,Do 14 dni od daty podpisania umowy - złożenię rvniosku o lokalizację inlvestycji celu

publicznego, wnioskórv o przebudowę iprzyłączenie do sieci.

1.2.Do 45 dni od daty podpisania umowy - opracowanie Programu t'unkcjonalno-Llżytkowego

(PFU) wraz ze 7,biorcz,ym Zestawieniem Kosztów Inwestycj i.

2, Warunki wykonania umorvy:

2,1.Wykonarł,ca zoborviązuje się dostarczyć PFU do Sekretariatu Zamawiającego w Oleśnicy ul.

Armii Krajorvej l. PFU zostanie przekazany w oparciu o podpisany przez Strony protokół

zdawczo-odbiorczy (dalej zwanym:,,Protokołenl zdarvczo -odbiorczym").

2.2. Podpisanie przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku rvad

fizycznych i prar.vnych PFU.
2.3. PFU zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z piscmnym oświadczcnicm Wykonawcy, żc jcst

on wykonany zgodnie z Umową, obowiązLljąoymi przepisami prawa rł, tyrn teohniczncl-

budorvlanymi, zasadami rł,spólczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich

Norm przenoszących curopcjskic normy zharmon izorvane, bez wskazywania znaków

towaI,ollych, patentów lub pochodzenia oraz i że zostały wykonane w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, którcmu mają słLlżyó,

§3
Wynagrodzenie i warunki platności

7. Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie całości PFU i przeniesienie majątkowych praw

autorskich do PFIJ zapłacić Wykonalvcy wynirgrodzerrie w kwocte: zł netto (słorvnie

złotych: ) (dalej zlvane:,,Wynagrodzenieni").

2. Wynagrodzenie określone w ust, 1 nic obejmuje podatkLr od torvarów i usług.

3. Ku,ota wynagrodzenia zostanie polviększolla o krł,otę podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu

wystawicnia faktury VAT.
4. Poclstawą wystawienia laktury będzie podpisanie prz.el, Z,alnawiającego bez zastrueżęń protokoł-r

odbioru prac, który będzie sporządzany po zakoticzeniu wszystkich prac objętych tlmową.

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazrvę Przednliotu Urnowy i nunler Unlowy oraz

kodu PKWiU dotyczącego sprzedanych usług, oborviązującego na dzicil wystawienia faktury oraz

zobowiązany jest zalączyc do faknrry podpisany protokół odbioru prac, W przecilvnym rvypadku

zostanic ona odesłana do Wykoriawoy jako wystawiona nieprawidłorvo, a brak zapłaty w takicj

syfuacji nic będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.

6. Zapłata Wynagrodzenia będzie d okonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dniaotrz;mania
plzez Zanawiającego pralvidłorvo wystalvionej faktury VA'I', przelewem na rachunek bankorły

wskazany przez Wykonalvcę inależący do Wykonarł,cy. Wykonawca oświadcza, żc raclrunck

bankorvy, który lvskażc na f'akturze będzie rachunkieln znajdującym się w prowadzonym przez Szefa

Krajowej Adnrinistracji Skarbowej wykazic podatników VAT, W sytuacji, gdy rachunek wskazany
przez Wykonawcę na fakturzc nic będzic raclrunkiem znajdującym się w prorvadzonynl przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej rvykazie podatnikórv VAT, a r.vartośó faktury będzie rólł,na lub

Wższa niż l5.000,00 zł bnrtto, Zamawiający zapłaci nalcżrrośó strvierdzoną fakturą na inny rachunek

Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonyn przez Szefa Krajorł,ej Administracji Skarbolvej lvykazie
podatn ików VAT, jeżeIi zaś w prolvadzonym przez Szefa Kra.jowej Adm inistraoj i Skarbowej wykazie
podatników VAl rrie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający

zapłaci należnośó stwierdzoną fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi

właściwego naczelnika urzędtt skat,bowego o tyrn fakcie.

7, Datą zapłaĘ 1est data obciążenia rachunku bankorvego Zamawiającego,
8. Zamawiający oświadcza, żejest podatnikienl podatku VAT.
9. Wykonawca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Unrowyjest czyl,1l]ym podatnikienl podatku

VAT. W przypadku zmiany statLrsu Wykonawcy.iako podatnika podatku VAT czynncgo Wykonawca
zobowiązuje się do poinfonnowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych
od dnia zdarzcnia.



1.

2.

§4
Osob; wyznaczonc t|o wykonania umowy

1. Do kierowania pracami projektowymiw związku z fealizacją Umowy Strony wyznaczają poniższych

przcdstarvicieli:

1.1. Zś stroll) Zallla\Ą iającego -

1.ż. z9 stlony Wykonawcy ,

Odrvołanie osób rvynrienionych r.v ust. l oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga

pisenrnego porviadomienia, bez konieczności zmiany UInolvy,

§5
Oświadczenie i zoborviązania Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia (Jnlowy.

Wykonawca zobowiązLlje się do wykonania Przedmiotu Umorły zgodnie z przepisami, Polskimi
Normami, ogólnynriwarunkami tecIrnicznymi iaktualnym poziomen wiedzy technicznej,

Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące Przędmiotem Umowy z należytą starannością

i rzetelnością zawodową, mając na Ltwadze interes ZaInawiającego i obowiązujące przepisy,

a w szczególności zobowiązuje się zastosować rozwiązania pro.jektowe (w aspekcic zarówrro

technicznym, jak i materiałorvym) jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego, tj. uwzględniającc

rł, najlvyższynr stopniu współczynnik cena/jakość.

Wykonar.vca realizując prace będące Przedmiotem Umowy zobowiązuje się również stosować

rozlviązania projektowe optymalne dla Zamawiającego pod względem ponoszenia przez niego

kosztólł,eksploatacyjnycli infrastruktury, która powstanie lv oparciu o rozwiązania projektorł,c

będącc Przedmiotem Umowy,
Wykonalvca zobolviązuje się do udziału w lvszystkiclr spotkaniach koordynacyjrlych, które odbywać

się będą na etapic rcalizacji PFU, w terminach wyznaczonycl,t prz,ez Zanawialącego, o których

zostanic poinfbnnorvany z 7 dniowyln wyprzedzeniem.

Wykonarł,ca zobowiązrrje się niezwłocznie poinfomować Zamawiającego o każdej okoliczności
stanowiącej przeszkodę w prawidłowej realizacji Przedmiotu Umolvy, nie później, niż w terminie l0
dni od zaistnierlia tej okoliczności albo powzięcia przez Wykonalvcę rviadomości o jej zaistnieniu.

1.

§6
Gwarancja

Na wykonany PFU Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty odbioru

PFU, tj. dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowcgo.

Strony ustalają okres rękojmi rólvny okresowi gwarancji.

W ranrach gwarancji Wykonarvca zoborviązrrjc się udzielać wszelkich wyjaśnieIi i odpowiedzi, jakie

wystąpią na etapie procedury przetargowej na etapic lrybot,u wykonawcy robót.

W ramaclr gwarancji Wykonarvca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego
usterek w ternrinie 14 dni lub w terminie obLlstronnie uzgodnionynl.
W przypadku nie Lrsunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie l4 dni lub

uzgodnionylrr między StronaIni, Zamawiający z|eci osobie trzeciej usunięcie tych wad na koszt

i ryzyko Wykonawcy.
StI,oIly rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady PFU w ten sposób, żc

uprawnienia Zamarviającego z tytułu rękojmi za wady PFU rvygasają w stosunku do Wykonawcy
wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojnri za wady obiektu lub

robót rvykonatrych na podstawie PFU, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy od dnia podpisania przez

Strorry Protokołu Końcorvego. |4
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§7
Niełykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

l, W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłació

Zamawiającemu kary umowne liczone od kwoĘ brutto:

1.1. w wysokości 20oń Wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

1.ż, w wysokości 200ń Wynagrodzenia umownego, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy
z przyczyn od niego zalcżnych.

w lvysokości 0,2% Wynagrodzenia umolvnego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
Wykonawcy rv stosunku do Tcnlinów Wykonania Umowy,
lv wysokości 0,2% Wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzieIi opóźnienia
w ttsunięcitl przez Wykonawcę wad lub usterek PFU.

2, Kary umownc podlcgają sumowaniu. Maksymalna lvysokośó kary wynosi 50 0/o lvynagrodzenia
umownego.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przcwyższających kary unlowne, na zasatlaclr ogólnycli,
4. Zamawiający ma prawo potrącać kary ulnowne, o któryoh mowa w ust. ] i ust.2 z Wynagrodzenia,

na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

1,

§8
prałva autorskie

Wykonawca oświadcza, że przenosi, a także zobowiązrrje się do przeniesienia (rv odniesieniu do

utworólv, które polvstaną po dniu podpisania Umowy) rra Zanarł,iającego ryszclkic prawa rvłasności

intelekfualncj iprzemysłorvej, w tyrn rniedzy innyni patenty, projekty, wzol1 Llźytkowe, prawa

autorskie, prawa baz danyclr, znaki liandlolve, pralva do knowłlorv, w tyIn aLrtorskie prarva majątkowe

do wszclkich utworów (dalej zwanych: .,Utrvorami") w rozunricniu ustawy z dnia 4 lutcgo 1994 r.

o prawie autorskim i prarvaclr pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zln.). .Iako lJtwilr
w szczegó|ności rozumieó należy lvszcIkic dokumcnry, plany, projekty, dokunlcntację, opracorvatlia

itp. powstałe lub dostalczone rł,związkLr z realizacją Umowy.
Przeniesienie przcz Wykonarvcę na Zamawiającego praw, o których mowa porvyżej, następtlje lub

będzie następorvalo (rv odniesieniu do Utworów, które porvstaną po dniu podpisania Unrowy)

w zakresic następujących pól eksploatacji:

2.1. użytkowania Utworólv na rvłasny użytek, użytek swoich jednostck organizacyjnyclr oraz

użytek osób trzecich,
2.2. utrwa]ania i zwielokrotrliarria Utworów lLrb ich fragmentórv dorvolną techniką rv dorvolnej

ilości, rv tym: techniką drukarską, rcprograficzną, techniką zapisu komputcro\yego,

magnctyczncgo, tcchniką analogową, audiowizLraIną, cyf'rową i światłoczLllą, na noślrikach

audiowizualnych, na kasetaclr wideo, DVD, na taśInie magnetycznej, na kliszy
fbtograficzne.j, płycie analogowe.j, pĘcie kompaktowej, CD ROM, CD- RW, Video CD, Mini
Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozrvalający na korzystanie z
utlvorów lub ich części, na dysku komputerorvym jak i innych nośnikach, na cgzctrrplarzacll

czasopism i innych rvydawnictrv;

ż.3. wprorvadzania Ulworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanolvisk
komputerorvych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerorvej, w tym do
lnternctu,

2.4. sporządzania na podstalvie całości lub części Utr.vorórv wszelkiego rodzaju modeli, makil.t,
zdjęć lub wizualizacj i,

2.5. rvyślvictlania i publicznego odtwarzania Utworu,
2.6, lłynriaIry nośników, na których Utrvór utI,walono, wykorzystania w Utworaclr

rnultinredialnyclr,
2.7. rvprowadzania zmian do Utrvorów, wprowadzania do obrotu egzernplarzy lttworów oraz

nośników, na których Utwory te zostały zapisane;

1 .3.

]l4.



2,8, publikorvania Utwolów w ramaclr rapońów lub informacji publikowanych przez

Zamawiającego; publiczncgo udostępniania Utworów lub ich fragrnentów w taki sposób, aby

każdy mógł mieó do nich dostęp w miejscu iw czasie przcz siebie uybranym, w tym w

szczególności na wewnętrznych pofialacli, na stronach internetowych czasopism, których

Zamalvialący jest wydawcą lub na innych domcnach irrternetowych ivybranych przez

Zamawiającego;
ż.9. uykorzystania Utworórv lub ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i rcklarriy

Zamawiającego oraz czasopism i wydawnictw Zamawiającego, w szczególności w fornrie

reklamy prasowej, telewizy.jnej, zewnętrznej i internetorvej, na stronach i domenach

internctowych oraz scnvisach rnobilnych, gadżetach imaterialach promocyjno-reklamorvych

itp,;

2,10. rozpowszechniania Utworów lub iclr fragmentów poprzez iclr publiczne rvykonanie,

rvyślvietlerlie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reeln itorł,an ie, oraz w sieciaclr

telekom unikacyjIrych telefonii ruclronrej lub stacjonarnej otaz sicciach IP (w Ęm przekazry

tekstowe (srns) oraz wizualne (mms),

2.]l. wykorzystania obrazu egzemplarzy Utworów lub ich fragmcntów w materiałach

reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, zwiastunach). Prezentacjc w kampaniach

rek|anlowych dotyczyó będą następujących pól eksploatacji: wyświetlenic, odtrvorzenie,

nadarvanie, reemitorvanie, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł nlieć
dostęp rł, rniejscu i czasie ptzez siebie wybranym.

3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje (lub przysługiwaó będzie w odniesieniu do Utworów, które

polvstaną po dniu podpisarria Umowy) mu całość praw autorskich do Utrvorów bezjakichkohviek wad

prawtryclr, obciążeri praw lub roszczeri osób trzecich. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie

Lrdzielił ani nie udzielijakiernukolwiek podmiotorvi trzeciemu jakiejkolwiek licencji na korzystanie z
Utlvoru. Zgodnie z powyższyllt korzystanic przez Zamawlalącego z praw do Utworów (rv zakresie

okrcślonyni lv niniejszym paragrafie) nie będzie naruszaó jakichkolwiek praw podmiotów trzeciclr.

4, Przeniesienie przez Wykonawcę na Zarnawiającego pl,aw, o których rnowa powyżej, riastępuje z

chlvilą dokonariia zapłaty Wynagrodzenia, wydania lub ukoliczcnia Utworu (w zaleźności, które

zdarz,enle nastąpi najszybcie.i), a co do Utworów, które powstaną po dniu podpisania Umowy
przenicsienie praw riastępowało będzie po rvydaniu lub ukończeniu Ęclr Utworów, bez ograniczeti co

do terytorium, czasu, ltczby egzemplarzy.

5. Plzeniesienie autorskich praw nlajątkowych tlo Utworów bądźjakichkolwiek innych prarv związariyclr

z rvłasnością intelektualną następtrje lub następowało będzie wraz z prawem do rvykonywarria (oraz

zęzrvalatlia podrniotom trzecim na rvykonywanie) praw zalcżnych do Utworów bez konieczności

składania przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń w tyrn zakresie,

6. Wykonawca lvraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do U§vorów, zgodnie z Lrst. 2

powyżej, przenosi lub przeniesie na Zamawiającego rvłasnośó wszelkich egzemplarzy Utworów bądź

innych przedmiotów praw własności intelektualnej, które przekaże Zarlawiającemu stosownie do
postanowieti Umowy oraz nośtrikólv, na któryclr zostaną one utrwalone,

7. Wynagrodzerrie, o któryn nrowa w § 3 Umowy obejmuje także wynagrodzcnie z tytułu przeniesiellia

na Zamarviającego prarv rvłasności intelektualrrej, w tyn autorskich praw majątkolłycli na polach

eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, do Utworów oraz praw zależrrych do Utworórv"

Wykonawca akceptu_ie to Wynagrodzenie i nie będzie żądał żadnego dodatkowego rłynagrodzenia rł
tym zakresie, Wynagrodzenie obejnluje również przeniesienie praw do Ulworów powstĄch po dniu
podpisania [Jrnor.vy.

8. Wykonawca oświadcza, że w każdyrn przypadku, gdy będzie nabywał prawa od podwykonawców,

nabędzie calość praw aLltorskiclr Inajątkowych, a rv prz-ypadku, gdy będzie to rrielnożliwe nabędzie

licencję, bez ograniczeli czasorvyclr czy tcrytorialnych z praweln do udzielania sublicencji.
9. Zalnawia.jący llla prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na podmioty

trzecie i udzielania im licencjido korzystania z Utworów, w zakresie nabytych praw autorskich.

l0.W każdym przypadku, w którym Utworeln będzie PFU, przeniesienie całości majątkowych praw

autorskich będzie obejmować prawo jego wielokrotnego zastosowania - budowa, rozbudowa, ,rr4
mod; likacja itp. l tvY

f,L



1 l,Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Unlowy Zamawiający nabędzie autoI,skie prarva

majątkowe oraz inne prawa rvłasności inteIektualnej w zakręsię w niniejszym paragrafic okrcślonym

do rvszelkich Utrvorów lub innych przednriotów lvłasności intelektualnej wykonanych do oztlstt

zakończenia współpracy Stron, niezalcżlric od tcgo na jakim etapic rcalizacji nastąpi rozwiązrnic
Umorły.

l,

3.

4.

5.

6.

9.

7.

8.

§9
Klłuzula poufności

Strony zobowiązują się do zachorvania poufności wszelkich infonnac.ji uzyskanych w zlviązku lub

prz,y okazji wykollyrvania Umolvy, które stanorvią lub mogą stanowić technologiczną, organizacyjną

lub finansorvą tajcmnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogloby narazić Stronę na szkodę

(dalcj zwane: :Informacjami Poufnymi").

lnlormacje PoLlfhe obejmują w szczególności:
2.1. wszelkic dane tcchnologiczne, finansor.ve, handlowe, tajemnice handlolve, projekty, biznes

plany lub inne infonnacje dotyczące Strony lLlbjej klientów lub kontralrentówl

2.2, infornracje dotyczące usług, polityki ccnorvej, wynagrodzeti pracorvnikólv, sprzedaży, którc

Wykonawca otrzynrał lł,okresie obowiązywania Ulnorvy lub o któIych dorviedział się. czv też

do których miał dostęp przy lvykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie miał

dostęp w zrviązku z prowadzącyrni negocjacjamiw przednliocie wykonania Umorvy;

2.3. infonnacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art, ll ust, 2 ustawy

z dnia l 6 krvietrlia 1 993 r. o zrvłlczaniu nieuczoilvej konkLrrencj i (t j. Dz, U . z2020 r., poz. 1913

ze nl,),
2.4, lvszelkic informacje i dokLrmenty dotyczącc Strony i jej praw lvłasności intelektLralnej

lv rozutnieniu ustawy z driia 4 lutego 1994 r. o prawie atttorskim i prawach pokrcwnych (tj, Dz,

U. z 2019 r.,pozlż31 zc zn.).
Strony usta|ają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2, niezależnie od l-orrnv

ich przekazania.

Strony zobowiązują się wykorzystywać In|ormacje Poulne tylko i wyłącznic rv cclu lvykonywania

Umowy,
Strona powstrzylna się od kopiowania i polvielariia rv inny sposób dostarczonych przez drugą Stronę

Informacji Poufnych lub ich części, ohyba, że konieczne jest to dla celLl, w jakim zostały one

przekazanc lub innym celu związanynl z wykonanietn Unowy.
Strony zobolviąztrją się zwróció sobie wszelkie dokumcnty inośniki zawierające Infbnnacjc Poufne

na żądanie drugicj Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zrvrócić rórł,nocześnie ze zwrotem

oryginalnych nośników.
Obowiązck zaclrowania rv potrlności lnformacji Poufnych jcst nicogralt iczo lt1, u cznsic,

Strona może ujawnić Informacje Poulne jedynie swoinl pracolvnikonl, podrvykonirwcon,l

ikontrahentom, którzy z uwagi na zakres slvoiclr oborviązków bądź polvierzone irn zadania będą

zaangażolvani w rcalizację Unlowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze In|ormacji

Pouflrych i zobowiązaniu do zaclrorvaniu ich w tajcmnicy. Za działania lub zanicchania lłryżej

wymienionyclr osób odpowiada Strona, w inrieniu której wykonują o le zadania zlli.lzane z realizacją

Umowy.
Strony ustala.ją, że Informacje Poufne nie obejmu.ią:

9.1. inforrnacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy
i nie by! objęte obowiązkiem zacłrowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione.

9.2. inforrnacji uzyskanych od osób trzecioh, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli
zostaty tljarl llione bez nartlszattia pl,arr a.

9.3. irrformacji, które są dostępne publiczrric, lub staną się ptrbliczne w termilrię późniejszyrn (od

chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanorvień Umowy.
Strony zrvoInione będą z oborviązku zachowania w tajemn icy Informacj i Poufnych, jeźcli obowiązek
ujawnielria Informac.ii Pouf'nyoh wynikaó będzic z obowiązującyclr plzcpisów prarva lub olzcczcnia
uprawnionego sądLl, lub decyzji uplawnionego organu z ty171, że Strona Lljarvniająca Inforrnac.ię

( l0.



I)ouftrą zoborviązarra jest do wspóldziałania z drugą Stroną, poprzez poinfonnowanie jej o tyrn

fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy plawnej lub osoby (organu) rłrrioskującej o udostępniellie

tejże infornracji, atakże ujalvrrierria jedynie takiej części Informacji Poufnych, jakajest \\Tmagana

przez prawo.

1l. W przypadku naruszenia obowiązkórv wynikających z niniejszego paragrafu, Strona naruszająca
ponosi odpowiedzialnośó odszkodolvawczą.

§10
Zmiany urnorvy

l. Dopuszcza się Inoż|iwośó dokonania znlian postanorvień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy,
na podstawie któr,ej dokonano rvyboru Wykonarvcy, w przypadku rvystąpienia co najmniej jedlej
z okoliczności wynlienionych poniżej, z uwzglgdnicnicrn podawanyclr warunkór.v ich wprolvadzcnia:
1.1,Zmiana terrninu realizacji zatnórvienia, maksyInalnie do 3l grudnia 2021 roku - z powodu

prz,yczyn losorvych, których Wykonawca lub Zamawiająoy nie mógł przervidzieć, ani iln
zapobiec,

1,2. Wszelkie znriany spolvodowanc okoliczt-tościarni, których Zamarviający, działając z iależytą
starallnością, nie mógł plzewidzieć i rvartośó zmiany umowy nie przekroczy 50% wańości
znlllórł iellia określollej pierwotnic rł tlntowic,

),,3 ,Łączlla wattośó zmian .jest mniejsza od l0% rvartości zamówienia określorrej pierwotnie
w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

1.4. W przypadku zmian unormowań prawnych dotyczących zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
Zanrawiający dopuszcza moż|iwośó zmniejszenia Iub zlviększenia wynagrodzenia o klvotę równą
różnicy w kwocie podatku VA'l'" l'łatności będą się odbywać z uwzględnienienr stawki VAT
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

1,5. Wykonarvcę którcnlu Zanlawia.jący udzie|ił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca,
lv wyniku połączenia, podziału, przeksztalcenia, upadlości, restrukturyzacj i lub nabycia
dotycI]czasowego wykonarvcy lubjego przcdsiębiorstwa, o ilc nowy wykonawca speh]ia warunki
udziału rv postępo\\,aniu, nie zachodzą wobec nicgo podstawy rvykluczenia oraz nie pociąga to

zr sohr inll1cll istolD)cI) ztniall ulnor,,1 ,

1.6.Znian powszccllnie obowiązujących przepisów plarł,a w zakresie mającym wplyw na realizację
pIZedn]iofu zamówienia.

1,7. W innych sytuacjach, któryclr nie można było przewidzieó rv chwili zawarcia umowy i mających
charakter zm ian nieistotnyclr.

1.8.Znriana w sposobie spcłnienia świadczenia, lub zakresu świadczenia rnoże nastąpić w sytuacji

wystąpienia okoliczności zrviązanych z wystąpielliem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywołanej tyln wirusem (COV]D-19), lub innych chorób zakaźnycll na zasadach określonych
wc \vZoIZe umowy.

ż. Przewidziztllę polyżej okoliczności stanowiącyclr podstawę zmian do umowy stanowią uprawnicnia
Zamar.viającego, nie zaś jego oborviązek wprowadzenia takiclr zln ialt.

3. W razie zaistnieIria istotnej zmiany oko|iczności powodującęj, że wykonanie umowy nie leży
rł, iIltcresie publicznyrn, czego nic można było plzcwidzieć w chwili zawarcia umolvy, lub

rł, przypadku niezrekrutowania wyInaganej ilości uczestników, Zanrawiający rnoże odstąpić od
umowy w tcrrninie 30 dni od powzięcia wiadoIrrości o tyclr okoIicznościacli.

§11
Podrvykonałvstwo i uregulolvania dotyczące klauzul spolecznych

l . Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie umowy przez Podwykonawców.
2. Zamawiający nie przewiduje w warunkach realizacji zamówienia stosowania klauzuI społecznych

obejnrujących aspek§, gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniell, w szczególności dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, ., , ,

nicpełnosprawnych, osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub lĘ'
{,J



niervykonujących innej pracy zarobkolvej, osób do 30 roku życia oraz po ukoliczeniu 50 roku życia,

osób posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, osób usamodzielnianych oraz

innych, o których mowa w ustalvie o zatrudnieniu socjalnym, w tym także zanlówieti zastrzeżonvch-

o których mowa w art. 94 ustarvy PZP, udzielanych na podstawie Ań, 361 tlstawy PZP oraz rvynlogtt

zatrudnienia na podstarvie stosunku pracy osób zaangażowanych W realizację zamórvienia.

przewidziany r.v art. 95 ustawy PZP,

§12
Klauzule informacyjne o ocIrronie danych osobowych

na potrzcby zamórvień publicznych :

klauzula z art, 13 ust. 1 i ust. 2 RODO
w przypadku, gdy administrator pozyskuje dłnc od osoby, której dane

7,godnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządz,enia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) żO]d619 zdlia2]
krvietnia 2016 r. lv sprarvie ochrony osób flz.yczl. ch w zrviązku z przetrvat,zaniem dariych osoborvych i

w sprawie swoborlnego przepływu takiclr danych oraz tlclrylcnia dyrektywy 95/46lWE (ogólne

rozporządzcnie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str,. 1), dalej ,.RODO",

infornlujenry, że:

1. Atlministratorem Pani/Pana tlanvch osobowvch iest Powiatowy Zespół Szpitali w oleŚnicy ul.

Armii Krajorvej l, 56_400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotólv Wykonująoych DziałalnoŚĆ

Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093l NIP: 9l l1847075; REGoN:

932,966540,, KRS 0000l86473, tel.+48 71 11613 08.

ż, Dane kontaktow€ ill§)ęt!Q!e_9§E9!J3 : Grażyna Flachoł, adres e_mail: iod@pzsolesnica.pl

tel, 606659862, Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56_400 oleśnica, tel.

.+48 11 7,7613 08.

3, Informacia o c€lach Drzetlvarzania danych osobowvclr oraz DodstawQ Drawna przetwarzania.

Celenr przetwarzania danych osobowychjcst udzieIcnie zarnórvienia publicznego i olrsługa wszystkich

procedur wynikĘch na każdym etapie wykonania zamólvienia, do czasu wygaśnięcia r.vszystkich

roszczeń. Podstawą prarvną przetwarzan ia j est ań. 6 ust, 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do

rvykonania umorvy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. lub do podjęcia dzialań na żądanie

osoby, której clane dotyczą, przcd zawarciem unowy oraz ar1. 6 lit l) czyli przetlvarzanie jcst

niezbędne do celórv wynikających z prarł,nie uzasadnionycIr intercsów realizowanyoh przcz

admini5tratorr ltrb pt,zez strolle trzccią.

Informacia o nrawnie uzasatlnionych intcresach rcalizowarrych przez administratora lub plzez

stronę trzecią, jeżeli prz,etwarztrn ie danycIr odbywa się na podstawie afi. 6 Llst. ] !1..!' RODO,

Adrninistrator będzie przetlvarzał danc rv celu dochodzenia swoich roszczeir r.v sądach, wynikających

z niellależ;tego u;korlanir zobowiązania utno\\ncgo.

lnformacia o ot|biorcach danvch osobowych lub o kategoriach odbiorców, jcżeli istnie.ją

informacjc o zamiarze ptzekazania danych osobolvych do paristlva tt'zeciego lLrb organizac_ii

międzynarodorvej, Administrator nie będzle przekazywał danych osobowych poza obszar EOG,

Informacie o olrresie. nrzez który dane osobowe beda Drzetwarzanc, administrator będzie

przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenię zarnówienia, ajeżeli

okres oborviąz,ywania umorły w sprarvie zanówienia publicznego przekracza 4 lata, administrator

przechowujc protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres oborviązylvania umov,y rv

sprawie zamórvienia publicznego,

Informacic o nrawie osób. których dane sa rrrzetwarzane,
a) clo żądania dostępu do danycJr osobowych do§czących osoby, której dane dotyczą, ich

sprosto§,ania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) do wniesienia sprzcciwu wobec przetwarzania,

c) do przcnoszenia danych,

4,

5.

6.

7.



8.

o

d) do coliięcia zgody w dowolnyIn momencie, jeże|i przetwarzanie odbywa się na podstawie ą!Ń
ust. 1 lit. a lLrb art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekaztłąca dane lvyraziła lvyraźrią zgodę na
przetlvarzanie w.jednyn, lub kilku określorlych celacll,

e) rvniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacia. czy Dodrrnie danych osobowych iest wymogiern ustawołlTm lub umownym podanie

danych jest rłymogiem ustawowynr zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana
do iclr podania, konseklvencją niepodania danyclr jcst odmowa zarvarcia umowy o zamówiellie
publiczne.

Informacia o zautomatyzou,anym podeimowaniu t|ecyzii. lv Ęm o nrofilowaniu. Adnlinistrator
nie wydaje decyzji w sposób zautomaĘzowany i nie profiluje danych.

klauzula z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO
administrator nie pozyskal danych osobołych od osoby, której dane doĘczą

Zgodllie z art. 14 ust. 1 i ż Rozporz.ąd,zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia 21
klvictnia 20l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznyclr w związku z przetlvarzanienr danyclr osobowych
iw splawie swobodnego przepływu takich danych oraz uolrylenia dyrektylvy 95/46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochlonic danych) (Dz. Ulz. UE L l19 z 04.05,2016, str. l), dalej ,,RODO",
informujerny, że:

l. Administratorem Pani/Pana danych osoborvych iest Powiatowy Zespół Szpilali w Oleśllicy ul,
Arrnii Krajowcj 1, 56-400 Oleśrrica wpisany do Rejestru Podniiotów Wykonujących Działalność
Lecnliczą Wojcwody Do|nośląskiego pod numerem 000000002093; NIP: 9111847075; REGON:
932966540,, KRS 0000l86473, tęl.+48 71 '716 73 08.

2. Dane konlaklowc insrlektorl ocltrony tlanvch Craż1lla Haclrul. adres e-lnail: iod@pzsolesll ica, nI

tel, 606659862, Powiatowy Zespół Szpitali ,"v Oleśnicy, ul, Annii Kra.jowej 1, 56-400 O]eśnjca, tel.
.+481177613 08.

3. lnlbrmacia o celach rrrzctłvarzania tlanvclr osobowych oraz rrodstarve Drarvna Drzetwarzania.
Celern przetwarzania danych osobowychjest udzielenie zamówienia publicznego i obsługa wszystkich
procedur wynikĘch na każdyn etapie wykonania zamówienia, do czasu llygaśnięcia rvszystkiclr
roszczeli, Podstawą prawną przetlvarzan ia jcst afi, 6 ust. 1 lit b) czyli plzetwalzanie jest niezbędne do
lvykonania rnnowy, którcj stroną jest osoba, której dane doĘczą, lub do podjęcia działań na żądanic
osoby, któIej dane dotyczą, przed zawarciem unowy olaz art, 6 lit 1) czyli przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prarvnie uzasadnionycIr interesów realizowanyclr przcz
adnlinistratora lub przez stronę trzecią.

4, Informacia o kategorii danych osobo*Tch dane należą do osoby innej, która porvierzyla dane
kontra|rentowi administratora w toku zanrówienia publicznego. Są to dane z kategorii danyclr
podrvykonawców powierzających swoje dane podnriotom składającynr ofeńę, ubiegających się o
udzielęllię zamówienia publiczncgo. Ten prooes pozyskania rzutuje na zakres prz,etwarzania, czyli
wyłącznie rv rvyniku zarvarte.j utrrorvy i wyłącznie w jej przcdrrriotowym zakresie w granicy
konlpetencji podwykonawcz,ych osoby powierzającej własne dane.

5, Informacie o okrcsie. nrzez który dane osobowe lreda nrzetłvarzane, adnrinistrator będzie
plzetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamórvienia, ajeżeli
okres obowiązyrvania umowy w sprarvie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, administrator
przecIrowuie protokół postępow ania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

6. Informacia o odbiorcach danvch osobowych lub o kategoriach od|riorcórv, jeżeli istnicją
infonrracje o zafiiarze przekazania danych osobowych do paIistwa trzeciego lub organiza,.ji
międzynarodowej, Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.

-. Tn[orntacie o nralric osób. któt.vch tlanc sa Drzetuarzane.
a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, icli

sprostorvania, usunięcia lub ograniczenia przctwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetlvarzania,
c) do przenoszenia danych,

\



d) do cofnięcia zgody w dorvolnym momcncie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie afi. 6

ust, 1 lit, a lub art. 9 ust. 2 lit, a RODO, czyli osoba przekazująca dane rvyraziła r.vyraźną zgodę na

przctrvarzanie w jednyrn, lub kilku określonych celach,

e) wnicsieriia skargi do organu nadzorczego,

f) uzyskania informacji o źródle pozyskaIlia danych.

8. Informacia o zautomatv7owa nym nodcimrlrlaniu tlecyzii. w tym o nrofilowaniu. Adm irr istrat,.ll'

nie wydaje decyzji w sposób zautonlatyzorvany i nie profiluje danych.

§13
postanowienia końcowe

1. EwentLlalnc spory mogąc€ rvynikaó na tlc stosowania un]owy rozstrzygane będą przez właścirvy

rzeczowo Sąd sicdziby Zamru iajilccgo.

2. Wszelkie zmiany ninicjszej Lrrnolvy wymagają, pod rygorcm ich nieważności formy pisemnego

ancksu.

3, W sprawach n ieuregulowanych umową mają zastosowanic przepisy Kodeksu Cyrł,ilrrego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jcdnobrzmiącycli egzemplarzach, pojcdnym dla kaźdei ze stron.

5, Integralną część umorvy stanowi zapytanie ofeńowe oraz ofefta Wykonawcy wraz z zalącznikami.

ZAMAWlAJĄCY: WYKONAWCA:


