(BZP.38.382-4.2017)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY po zmianach z dnia 24.01.2017r.
UMOWA NR

/2017

zawarta w dniu …………...2017 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego
przez …………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… i która
posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz numerem
REGON …………….…………,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieogranicznego na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów BZP.38.382-4.2017 ogłoszonego w BZP na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …………………
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do
żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do
żywienia pozajelitowego pacjentów BZP.38.382-4.2017 dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu – Zdroju.
2. Podstawą do wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego będzie wystawiona przez
Zamawiającego recepta elektroniczna lub zlecenie lekarskie elektroniczne oraz jej wydruk
papierowy uzupełniony imienna pieczątką i podpisem osoby zlecającej oraz pieczątką
oddziału, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko matki z oznaczeniem płci i kolejności
urodzenia
b) nr PESEL pacjenta lub data urodzenia pacjenta
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c) masa ciała pacjenta
d) skład mieszaniny pozajelitowej ( podany w mililitrach). Zamawiający będzie podawał
skład mieszaniny , według listy produktów wymienionych w załączniku nr 1,
stanowiącym integralną część umowy
e) czas podania
f) objętość całkowita worka
3. Recepty lub zlecenie lekarskie przesyłane będą przez Odziały Zamawiającego.
4. Dostawa odbywać się będzie do godziny 18:00 w dniu zlecenia na podstawie recepty, o której
mowa w ust. 2.
5. Recepty lub zlecenia lekarskie muszą być przesyłane do Wykonawcy do godziny 10:00
każdego dnia z użyciem aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę lub awaryjnie na adres email: ……………………….. lub pod numer faxu ……………………………
6. Recepty lub zlecenia lekarskie przesłane po godzinie 10.00, realizowane będą w kolejnym dniu
roboczym.
7. W trudnych do przewidzenia sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym z Wykonawcą i za
jego zgodą, recepta lub zlecenie lekarskie przesłane po godz. 10-tej będzie zrealizowane w
tym samym dniu (dostawa na cito).
8. Wykonawca zobowiązuje się do codziennych dostaw worków do żywienia pozajelitowego, w
tym w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy. Worki do żywienia
pozajelitowego będą dostarczane na oddziały szpitalne Zamawiającego zlokalizowane w
budynku głównym Szpitala, Al. Jana Pawła II 7 (Neonatologia,ITD.). Dostawy odbywać się
będą profesjonalnym transportem, zapewniającym odpowiednie warunki do przewozu
sporządzonych mieszanin, w temperaturze od +2°C do + 8°C (zgodnie z warunkami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie Procedur
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1216).
9. Wykonawca gwarantuje, że mieszaniny będą precyzyjnie oznakowane pod względem terminu
ważności, z podaniem daty sporządzenia oraz daty przydatności do użycia. Przez podanie
daty rozumie się wskazanie godziny, dnia, miesiąca i roku.
10. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy
określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 5, podane zostały w Załączniku nr 1 do
Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez
konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb
Zamawiającego występujących podczas obowiązywania niniejszej umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do
obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności
dostosowanym odpowiednio do charakterystyki poszczególnej mieszaniny.Mieszaniny będą
precyzyjnie oznakowane pod względem terminu ważności, z podaniem daty sporządzenia
oraz daty przydatności do użycia. Przez podanie daty rozumie się wskazanie godziny, dnia,
miesiąca i roku.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2,
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
15. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Żywienie pozajelitowe dla noworodków i dzieci starszych
Netto ……………………….zł/słownie………………………………………………………………
…
Brutto……………………….zł/słownie………………………………………………………………

Cena ogółem:
Netto: ………………………… zł /słownie: ……………………………………..……………………
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Brutto: ………………………… zł /słownie: …………………………………………………………
16. Umowa obowiązuje: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo
- cenowy).
17. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu
maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty.

§3
Warunki płatności
1. Należność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą
w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy.
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
4. Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 9 ust 5.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania 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, iż 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 oraz przekaz.
Wykonawca
gwarantuje,
iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową
działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 15 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej
wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem
wskazanej jako brutto w § 2 ust. 15 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej
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wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

do

dochodzenia

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca sporządzał będzie oferowane mieszaniny do żywienia pozajelitowego
wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.
2008 Nr 45,poz.271 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami
polskich i europejskich Towarzystw Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
1. Warunki, w jakich sporządzane są mieszaniny do żywienia pozajelitowego odpowiadają
wymaganiom Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a w szczególności:
a)
Wykonawca prowadzi monitoring zapylenia miejsca sporządzenia mieszanin żywienia
pozajelitowego w trakcie sporządzania mieszanin zgodnie ze standardami Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego w tym zakresie i udostępni wyniki pomiarów na
wezwanie zamawiającego
b)
Wykonawca prowadzi monitoring mikrobiologiczny mieszanin żywienia pozajelitowego
co najmniej poprzez zastosowanie testów posiewowych wykonywanych przez
akredytowane laboratorium mikrobiologiczne co najmniej jeden raz na dzień
sporządzania i udostępni wyniki tych badań na wezwanie Zamawiającego.
c)
Wykonawca posiada system pomiarowy do ciągłego monitoringu i rejestracji
parametrów środowiskowych komory sporządzania, co najmniej w zakresie pomiarów
temperatury, wilgotności. Wykonawca podda się audytowi Zamawiającego w zakresie
posiadania i funkcjonowania systemu ciągłego monitoringu przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia.
d)
Wykonawca prowadzi stały monitoring parametrów środowiskowych miejsc
tymczasowego przechowywania mieszanin (lodówki), co najmniej w zakresie stałych
pomiarów temperatury, wilgotności. Wykonawca podda się audytowi Zamawiającego w
zakresie posiadania i funkcjonowania stałego systemu monitoringu miejsc
przechowywania mieszanin przed przystąpieniem do realizacji zmówienia.
e)
Wykonawca przygotowuje mieszaniny żywienia pozajelitowego w workach typu EVA,
workach UV stabilnych, workach wielowarstwowych lub strzykawkach UV stabilnych
w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.
2. Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji on-line umożliwiającej wystawianie recept i
składanie zamówienia bezpośrednio do pracowni żywieniowej. Aplikacja winna liczyć i
wizualizować podstawowe parametry stabilności zamawianej mieszaniny takie jak:
a)
współczynnik CAN
b)
iloczyn jonów wapnia i fosforu
c)
osmolarność
d)
podaż do żył centralnych lub obwodowych
e)
algorytm wewnętrznej weryfikacji numeru PESEL pacjenta.
4. Aplikacja winna informować lekarza wystawiającego receptę o możliwym przekroczeniu
zalecanego poziomu parametrów krytycznych. Baza danych aplikacji powinna być
zlokalizowana w miejscu zapewniającym stały monitoring bezpieczeństwa danych zgodnym
z wymogami GIODO a połączenie on-line winno być chronione protokołem szyfrowanym
uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.
5. Wykonawca wykaże się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i
innych danych wrażliwych przekazywanych przez Zamawiającego posiadaniem w zakresie
ochrony instytucjonalnej certyfikatu procesu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 oraz
zaakceptuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (według Załącznika nr 6
do SIWZ).
6. Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim,
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje.
7. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu
we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie
to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych
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w § 8.
8. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.

1.

2.
3.

4.

§5
Jakość
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, na każde
wezwanie Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć
reklamację w terminie do 6 godzin, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja
uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy, iż jej przedmiot jest niezgodny z
zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

§6
Warunki odbioru
1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
2. Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
3. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
4. Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
- sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyrobów
jednorazowego użytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie użycia wyrobu;
- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym;
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony
zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku
odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot
dostawy.
§7
Osoby odpowiedzialne
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego – Adrianna Łokieć - Kierownik Apteki Szpitalnej,
b) ze strony Wykonawcy Pan(i) …………………………………………………………………………………………….*.
(imię i nazwisko)
• wypełnia Wykonawca
§8
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części
zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości,
towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
b) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 8
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
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2.
3.

4.

5.

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3%
wartości umowy brutto.
d) W wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w
powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował usług lub będzie realizował usługi
nieterminowo z powodu tymczasowego braku produkcji przedmiotu umowy i okoliczność tę
udowodni Zamawiającemu, nie będzie miał zastosowanie § 8 umowy.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej
części zamówienia*
Lp.

Nazwa części zamówienia

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie
we własnym zakresie.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez
Wykonawcę w okresie trwania umowy lub gdy w trakcie realizacji umowy produkcja
produktu zostanie wstrzymana lub produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca
zaoferuje produkt równoważny dla wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej
ilości, jednak nie droższy,
2) w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisowo prawa zmianie ulegnie stawka podatku
VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze
zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT;
3) zmiany zakresu rzeczowego tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem
synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych parametrach
leczniczych, mogą nastąpić w przypadkach:
a) definitywnego wycofania produktu z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów
leczniczych i materiałów medycznych;
b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji;
c) wprowadzenia nowych produktów do obrotu i stosowania.
5a. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach
Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.
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6. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga
zmiany umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy,
dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia,
dostarczenia towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości.
Postanowienie § 8 ust. 1 lit. b) stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię
rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu
towaru.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.
10. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść
Umowy.
11. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, że
nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez
postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną
takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez
nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu
zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załącznik do umowy: Formularz asortymentowo - cenowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ………../ 2016

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu …………..2016 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778, reprezentowanym przez:
mgr Grażyna Kuczera – Dyrektor, zwanym dalej „POWIERZAJĄCYM”,
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego
przez …………………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… i która
posługuje się numerem NIP ……………………………. oraz numerem
REGON …………….…………,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy „PRZYJMUJĄCYM”,
§1
POWIERZAJĄCY oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych.
§ 2
1. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy PRZYJMUJĄCY może
przetwarzać dane wynikające z realizacji umowy na „.Usługę farmaceutyczną polegającą na
sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w
postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów BZP.38.382-4.2017, na podstawie
indywidualnych recept na poszczególne oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
1. PRZYJMUJĄCY może przetwarzać dane osobowe przekazane przez POWIERZAJĄCEGO w
zakresie zgodnym z Umową zawartą pomiędzy stronami.
§3
1. PRZYJMUJĄCY jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych oraz przepisów wykonawczych.
2. PRZYJMUJĄCY oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 36 - 39 ustawy
o ochronie danych osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. PRZYJMUJĄCY oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa
w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne
zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne
z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
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i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r,
poz. 1024).
4. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń
zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§4
Dostęp do powierzonych PRZYJMUJĄCEMU danych osobowych mogą posiadać tylko osoby,
którym nadano upoważnienie wskazane w art. 37 ustawy.
§5
PRZYJMUJĄCY odpowiada za szkody, jakie powstały wobec POWIERZĄCEGO lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
§6
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle
współpracować za pośrednictwem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, informując
się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na
wykonanie Umowy powierzenia.
2. PRZYJMUJĄCY nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy
powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody POWIERZAJĄCEGO na piśmie.
3. POWIERZAJĄCY ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy
powierzenia przez PRZYJMUJĄCEGO poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu
przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Administratora Bezpieczeństwa
Informacji POWIERZAJĄCEGO oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez
PRZYJMUJĄCEGO.
4. Na zakończenie kontroli, o której mowa w pkt. 3 przedstawiciel POWIERZAJĄCEGO
sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel
PRZYJMUJĄCEGO może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.
5. Po kontroli, o której mowa w pkt. 3 POWIERZAJĄCY może zredagować i żądać wykonania
zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową powierzenia, oraz określić termin ich
realizacji.
§7
Po wykonaniu przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 PRZYJMUJĄCY nieodwracalnie
niszczy lub zwraca POWIERZAJĄCEMU dane osobowe, o których mowa w § 2 Umowy (nie dot.
dokumentów, których przechowywanie przez okres dłuższy nakazują przepisy prawa).
§8
Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas realizacji umowy wskazanej w § 2 ust.
§9
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie unormowania związane z ochroną danych osobowych, reguluje Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1182, 1662 z poźn. zmn.)

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

POWIERZAJĄCY

PRZYJMUJĄCY
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