Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

WZÓR

UMOWA
na przygotowanie i realizację 4- dniowego pakietu pobytowego - rehabilitacyjnego
Well-being odpowiadającego zdiagnozowanym czynnikom ryzyk zdrowotnych w miejscu pracystres i obciążenia narządów ruchu dla 275 uczestników w projekcie Profilaktyka kluczem do
zdrowia pracownika! w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 r.
Zawarta w dniu ___________ 2021 roku w Kielcach pomiędzy:
Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach ul.
Warszawska 25/4 25-512 Kielce NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000079357, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
Pana Marka Banasika – Prezesa Zarządu
a
__________________________________________________________________________________
pełna nazwa podmiotu, siedziba i adres

__________________________________________________________________________________
nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba, nr w rejestrze/ewidencji

__________________________________________________________________________________
nr wpisu w Rejestrze podmiotów leczniczych

__________________________________________________________________________________
wysokość kapitału zakładowego (jeśli dotyczy), NIP, REGON

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
____________________________ - __________________________________
imię i nazwisko

pełniona funkcja, podstawa reprezentacji

wyłonionym w dniu ______________________ r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia w ramach procedury konkurencyjności realizowanego w ramach
projektu Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika! o treści poniższej:
§1
Postanowienia ogólne.
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
umowy, którym jest przygotowanie i realizacja 4 - dniowych pakietów rehabilitacyjno pobytowych „Well-being” odpowiadających zdiagnozowanym czynnikom ryzyk zdrowotnych
w miejscu pracy-stres i obciążenia narządów ruch - dla 275 uczestników w projekcie Profilaktyka
kluczem do zdrowia pracownika! w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 r.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna by zgodna z opisem i wymaganiami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy
kolejno jako Załącznik nr 2 i Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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3. Pod pojęciami „przedmiot umowy” lub „przedmiot zamówienia”, Strony rozumieją opis
przedmiotu zamówienia wskazany w niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym oraz Ofercie
Wykonawcy.
§2
Oświadczenia Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że:
1. posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania
przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej
staranności przy uwzględnieniu profesjonalnego jej charakteru,
2. Wykonawca stosownie do art. 17 ust. 1 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345, 2401 z późn. zm.), dalej
jako: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej/ spełnia i zobowiązuje się
spełniać przez cały okres obowiązywania umowy następujące warunki:
a. ma status podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, potwierdzony wpisem Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą (RPWzDL) prowadzonego przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej.
b. posiada pomieszczenia i/lub urządzenia odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności
leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy,
dotyczących w szczególności warunków: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych
określonych w obowiązującym w całym okresie obowiązywania umowy w przepisach organ
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
c. przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dla
dziedziny medycyny objętej zakresem świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy
udzielanych przez ten podmiot wykonujących działalność leczniczą lub dla rodzaju wykonywanej
przez niego działalności leczniczej,
d. w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot
umowy stosuje standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dotyczące sposobu sprawowania opieki
nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
stanowiących przedmiot umowy,
e. posiada dokument regulujący sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych: statut,
regulamin lub inny (jaki? ______________________ )1, który stanowi załącznik do umowy i
zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu każdorazowo jego aktualnej wersji na co
najmniej 7 dni przed wprowadzeniem w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,
f. używa wyrobów medycznych, posiada wyposażenie wyrobów medycznych, systemy lub zestawy
zabiegowe złożone z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych ( z 2020 r. poz. 186, 1493, z 2021 r. poz. 255).
g. zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy wyłącznie przez
osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w
odrębnych przepisach,
h. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493 2112, 2345, 2401 z
późn. zm.) w zakresie prowadzonej działalności leczniczej za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot Zapytania ofertowego w zakresie zgodnym z
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.
z 2019 r. Nr 866, poz. 1729 z późn. zm.), tj. 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia
OC podmiotu leczniczego, wykonującego działalność leczniczą.
1

Właściwe podkreślić.
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i.

Zobowiązał się do kontynuowania polisy OC w zakresie i na warunkach wskazanych w Zapytaniu
ofertowym w całym okresie obowiązywania umowy na świadczenie usług stanowiących przedmiot
umowy.
j. wszystkie osoby, przy udziale których będzie wykonywa umowa, w tym również osoby trzecie,
posiadają wszelkie kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego dla
prawidłowego i kompletnego wykonania umowy,
k. dysponuje obiektem, w którym możliwe jest zakwaterowanie z wyżywieniem w pokojach
wyłącznie do pojedynczego wykorzystania podczas każdego dnia pobytu co najmniej 5
uczestników jednocześnie w ciągu 4-dniowego pobytu.
l. zapewnia świadczenie usługi tj. realizację wszelkich zabiegów leczniczych i form wsparcia dla
uczestników wskazanych w §4 zapytania ofertowego ze szczególnym uwzględnieniem 4 dni - od
czwartku do niedzieli włącznie, bez względu na przypadające w tych dniach dni ustawowo wolne
od pracy lub święta, w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 dla każdorazowo 5 uczestników każdego
dnia w ciągu 4 dniowego pobytu.
3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w
tym również za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zawiadamiającego w formie
pisemnej o utracie lub ryzyku utraty właściwości wskazanych w §2 ust. 2 lit a) do l).
§3
Okres obowiązywania umowy. Osoby i dane teleadresowe adresy do kontaktu.
1.
2.
3.
a.

Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: dzień podpisania Umowy.
Termin zakończenia realizacji Umowy: 30.04.2022 r.
Strony wyznaczają do kontaktu w ramach bieżącego wykonania Umowy:
ze strony Zamawiającego:
____________________________________________________________________________
imię i nazwisko, numer telefony oraz adres poczty elektronicznej

b. ze strony Wykonawcy:
____________________________________________________________________________
imię i nazwisko, numer telefony oraz adres poczty elektronicznej

1.
a.

2.
3.

§4
Wynagrodzenie.
Strony ustalają wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę:
brutto: _______________ złotych (słownie: ______________________________________),
na którą składają się
− cena netto: ___________ złotych (słownie: ____________________________________),
− podatek VAT: ___________ złotych (słownie: ________________________________ ),
w przypadku, gdy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy
powstaje u Wykonawcy.
Kwota określona w §4 pkt 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu
wykonania umowy
Strony ustalają wysokość wynagrodzenia, przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie należne jest za ilość
faktycznie wykorzystanych pakietów pobytowych Well – being w przeliczeniu na 1 uczestnika
i zastrzeżonej w kalkulacji zawartej w ofercie Wykonawcy stawki netto i brutto pakietu
pobytowego dla jednego uczestnika.
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4. Zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę stawka za jednego uczestnika wynosi:
____________________
zł
netto
(słownie:
_________
złotych
netto)
tj.
______________________ zł brutto (słownie: ___________ złotych brutto);
5. Cena za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z
prawidłowym wykonywaniem zamówienia.
6. Wartość Umowy jest stała i niezmienna, aż do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wartość Umowy została obliczona na podstawie wiedzy Wykonawcy oraz w oparciu o dane
zawarte w zapytaniu ofertowym i w Załącznikach do zapytania ofertowego.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje Wykonawcy po wykonaniu pracy zgodnie z
Umową oraz stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania prac
objętych niniejszą Umową.
9. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT /
rachunków, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku, na wskazany przez
Wykonawcę w ofercie rachunek bankowy. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu, za
pakiety pobytowe wykonane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, w którym usługi były
świadczone, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego miesięcznego protokołu
opisującego ilość świadczonych usług.
10. W przypadku gdy pakiet pobytowy świadczony pozostaje na przełomie dwóch miesięcy
kalendarzowych, pozostaje on zaliczony do wynagrodzenia za miesiąc, w którym doszło do
zakończenia świadczenia pakietu pobytowego.
11. Dat zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.

a.
b.
c.
d.
e.
2.

−

−

§5
Personel zatrudniony przez Wykonawcę do realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania poniższym personelem lub osobami
współpracującymi w całym okresie obowiązywania umowy, tym samym zobowiązuje się do
minimalnego stanu zatrudnienia personelu/zapewnienia osób współpracujących do wykonania
przedmiotu zamówienia:
lekarz medycyny,
pielęgniarka,
dwóch fizjoterapeutów,
masażysta,
ratownik w godzinach otwarcia basenu.
W związku z wymogiem dysponowania osobami, o których mowa w §5 w trakcie realizacji umowy
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w
zakresie spełniania przez niego wymogu dysponowania osobami wskazanymi. W trakcie realizacji
zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, we wskazanym terminie, Wykonawca przedstawi
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu dysponowania przez Wykonawcę osobami
wskazanymi w §5 pkt. 1, a w szczególności:
oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami wykonującymi czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenia, data złożenia oświadczenia, wskazanie, iż objęte wezwaniem osoby są
w dyspozycji Zamawiającego i wskazanie podstaw dysponowania osobami: rodzaj umowy i jakie
wykonują czynność. Wskazać należy liczbę osób będących w dyspozycji, rodzaj umowy oraz
wymiar zaangażowania miesięcznego. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń tego rodzaju.
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochron danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenie
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi na jego
podstawie, w zakresie danych, które są niezbędne do dokumentowania dysponowania tymi
osobami. Nie podlegają anonimizacji takie dane jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,
miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy, stanowisko i wymiar zaangażowania miesięcznego
oraz zakres czynności powierzonych,
a. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
− przekazania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wskazanych w §5
oraz dokonywania ich oceny,
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości,
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Kary umowne:
a. za niedotrzymanie wymogu dysponowania osobami wykonującymi czynności, o których mowa w
ust. 1 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie:
tysiąc złotych 00/100 gr) za każdy dzień trwania niespełniania wymogu w okresie realizacji
niniejszej umowy.
5. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego możliwości dochodzenia szkody w pełnej
wysokości na zasadach ogólnych. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie wymaganych danych i dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę wymogu dysponowania osobami traktowane będzie jako ich niespełnienie przez
Wykonawcę.
§6
Postanowienia dotyczące kar umownych.
Postanowienia wspólne dotyczące kar umownych i odszkodowania.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w tym niewykonania lub
nienależytego jej wykonania skutkujących zwłoką w realizacji zobowiązań Wykonawcy, za każdy
dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwóch
tysięcy złotych)
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 8 niniejszej umowy, Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Kary wskazane w umowie podlegają sumowaniu.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia pełnego
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysoko
zastrzeżonych na tą okoliczność kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującemu mu wynagrodzenia kar umownych
naliczonych zgodnie z postanowieniami §5. Potrącenie następuje na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego – noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego
i doręczonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
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§7
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli sposobu świadczonych usług, bazy
organizacyjno-technicznej, wyżywienia i noclegów.
1. Zamawiający jest uprawniony, a Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia na każde
wezwanie Zamawiającego pomieszczeń oraz zaplecza wymieniowego i zakwaterowania celem
weryfikacji jako świadczonych usług oraz jakości wyżywienia.
2. Kontrolę przeprowadza upoważniona/e przez Zamawiającego osoba/y.
3. Kontrola dokonywana jest w obiektach, w których świadczone są usługi lecznicze, a także w
którym będą zakwaterowane osoby dla których świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot
umowy będą świadczone.
4. Osoby przeprowadzające kontrolę w obiektach w celu dokonania oceny spełnienia wymagać
mogą dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każdorazowe wezwanie Zamawiającego
szczegółowego wykazu sprzętu wraz z numerami seryjnymi z metryczkami i atestami sprzętu.
6. Zespół kontrolujący ma prawo wykonać zdjęcia w obiektach (baza hotelowa, gabinety, aparatura
lecznicza i diagnostyczna) celem udokumentowania stanu faktycznego dla potrzeb ustalenia
należytego wykonywania umowy.
7. Wykonawca (lub osoba przez niego wyznaczona) jest zobowiązany niezwłocznie po przybyciu
zespołu przeprowadzającego kontrolę, nie później niż w ciągu 1 godziny od przybycia zespołu,
udostępnić obiekty i pomieszczenia do wglądu – w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedziałku do
niedzieli włącznie.
8. W przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę dokonania kontroli w obiekcie, zespół
powołany do przeprowadzenia kontroli nie może dokonać oceny spełnienia przez Wykonawcę
wymagań. W tym przypadku, zespół kontrolujący odnotowuje ten fakt w sporządzonej notatce
służbowej.
9. Protokół z kontroli podpisują osoby uczestniczące w kontroli ze strony Wykonawcy oraz osoba/y
przeprowadzająca/ce kontrolę w obiekcie, w którym mają być – zgodnie z ofertą – realizowane
indywidualne pakiety zdrowotne. Odmowa podpisania protokołu przez osoby uczestniczące w
kontroli ze strony Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. W razie odmowy
podpisania protokołu, zespół przeprowadzający kontrolę zamieszcza o tym informację w
protokole.
10. Protokół stanowi podstawę dalszych działań Zamawiającego względem Wykonawcy.
§8
Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiający, oprócz poszczególnych przypadków przewidzianych w umowie, zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o jednej z
poniżej wskazanych okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozi istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu,
b. w przypadku utraty przez Wykonawcę statusu podmiotu leczniczego w zakresie rodzajów
działalności leczniczej stanowiącej przedmiot umowy lub nie posiadania polisy ubezpieczeniowej
w wymaganym w umowie zakresie i wysokości, pod warunkiem bezskutecznego upływu terminu z
pisemnego wezwania wydanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w przedmiocie posiadania
odpowiedniej polisy lub statutu;
c. 14-dniowej zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy lub 14-dniowego
nieusprawiedliwionego przestoju w świadczeniu pakietów pobytowych, pod warunkiem
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d)

bezskutecznego upływu dodatkowego, 3 dniowego terminu do podjęcia wykonywania świadczeń
wskazanego pisemnym wezwaniem skierowanym przez Zamawiającego;
świadczenia przez Wykonawcę usług wskazanych niniejszą umową w sposób zagrażający zdrowiu
lub życiu uczestników projektu oraz nieusunięcie przyczyn tego zagrożenia niezwłocznie, nie
później niż w terminie dnia od wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania zaakceptowanej przez Zamawiającego części umowy.
Ponadto Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku:
gdy Wykonawca nie spełnia warunków określonych w Zapytaniu ofertowym do udziału w
postępowaniu,
wydania prawomocnego wyroku sądowego względem Wykonawcy zakazującego prowadzenia
działalności w zakresie objętym niniejszą umową,
gdy złożono wobec Wykonawcy wniosek o jego likwidację,
zaistnienia przyczyn wskazanych prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności w
kodeksie cywilnym.

§9
Poufność.
1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich
informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w
związku z realizacją niniejszej Umowy osobom nieuprawnionym, a które nie mają charakteru
jawnego zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę. Uzyskane informacje
oraz otrzymane dokumenty mogą by wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją
Umowy.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w § 9 pkt. 1
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i prawo do
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
§10
Zmiana umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu zamówienia nie powodujących
konieczności zmiany umowy w następujących przypadkach:
a. zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług w przypadku, gdy procedura wyboru Wykonawcy
przedłuży się, przekraczając wskazany termin rozpoczęcia świadczenia usług. Wówczas
świadczenie usług następuje od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, co
nie stanowi niedozwolonej, istotnej zmiany umowy, w takim przypadku termin zakończenia
świadczenia usług nie ulega zmianie. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do
takiego ustalenia harmonogramu pakietów pobytowych przy zachowaniu warunków zamówienia,
aby zakres przedmiotu zamówienia został w całości zrealizowany.
b. zmniejszenia ilości osób, dla których świadczone są usługi zdrowotne lub ilości pakietów
pobytowych wskutek okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, np. rezygnacja uczestników projektu lub przedsiębiorcy/ów, dla którego/ych
pracowników dedykowane są świadczenia stanowiące przedmiot Zapytania ofertowego,
zrezygnuje/ z udziału w Projekcie lub ograniczy/ jego zakres w takim stopniu, konieczna będzie
zmiana ilości świadczeń stanowiących przedmiot umowy, w takim przypadku Zamawiający
niezwłocznie po powzięciu informacji o powyższym, każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o
zaistnieniu w/w okoliczności. Zmniejszenie nie może być większe niż 10% wszystkich
uczestników (275) i/lub 10% ilości pakietów.
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zmiana uczestnika/ów, dla którego świadczone usługi zdrowotne stanowiące Przedmiot
zamówienia wskutek rezygnacji z uczestnictwa lub innych okoliczności skutkujących konieczności
zmiany uczestnika/ów,
zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do świadczenia przedmiotu umowy w Wykazie osób.
Zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie zmiany oraz
wskazanie innej osoby spełniającej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.
Zmiana danych adresowych każdej ze stron, osób do kontaktu i danych do bieżącego kontaktu.
Zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie zmiany oraz
wskazanie innej osoby spełniającej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.
Zapisy dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych mogą podlegać zmianom
stosownie do przepisów w tym zakresie obowiązujących nie stanowią istotnej zmiany umowy, o
której mowa w Rozdziale 6.5.2. pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020).
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności w
przypadku:
wystąpienia siły wyżej, strajków, powodzi i inne zdarzeń o charakterze nagłym i zewnętrznym,
którego strony, przy zachowaniu wymaganego należytego stopnia staranności nie mogły
przewidzieć,
przekształcenia lub połączenia Wykonawcy,
zmiany stawki podatku na świadczenia stanowiące przedmiot umowy obowiązującej w dniu
wystawienia faktury VAT,
zmiana ilości osób lub ilości pakietu przekroczy 10%.
Zmiany umowy możliwe są jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdziału
6.5.2. pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności i przy spełnieniu wszystkich wskazanych
w nich warunków dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu ofertowym i Umowie.
§11
Postanowienia końcowe.
Umowa została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu, o którym mowa w §1 Umowy, tj. do
terminu określonego w §3 ust. 2 Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i
innych właściwych ustawy.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego.
§12
Załączniki.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
2. Zapytanie ofertowe.
3. Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
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Zamawiający

Wykonawca

_________________________

_________________________
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

_________________________

_________________________
pieczęcie firmowe
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