PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR EP/221/……./2020
na świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ
dla SPWSZ w Szczecinie
do przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/103/2019
zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,
NIP 851 – 25 – 37 – 954, numer rejestrowy w BDO 000028674
zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Dyrektor

-

Małgorzata Usielska

a
…………………………………………………………………….
z siedzibą ……………………….……….. przy…… ul. ………… …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ………... za numerem ………*/ wpisanym/ą do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 1, wysokość kapitału zakładowego…...
NIP …………………………, REGON …………………………, numer rejestrowy w BDO ……………..
zwaną Wykonawcą, którą reprezentuje:
1. …………………………

-

…………………………

2. …………………………

-

…………………………

o następującej treści:
Niniejsza umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji
Dializ dla SPWSZ w Szczecinie na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1843)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.

1

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie transportu w pozycji siedzącej
osóbdializowanych w Stacji Dializ dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w
Szczecinie (dalej - „Usługa”), w zakresie określonym szczegółowo w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (dalej – „OPZ”), zwanego dalej
Przedmiotem Umowy
SIWZ i oferta Wykonawcy są integralną częścią Umowy.
Przedmiot Umowy opisany jest wedle kolejności hierarchicznej w:
a) Umowie,

*niepotrzebne skreślić
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b)

SIWZ wraz ze wszystkimi jej załącznikami oraz modyfikacjami, w tym w szczególności w OPZ oraz
załączniku nr 1A i 1B do SIWZ – wymagane parametry techniczne pojazdów, którymi świadczone
będą Usługi,
c) Ofercie.
Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i
obowiązków Stron, dokumenty określone w lit. a)-c) będą miały charakter wzajemnie uzupełniający,
przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego
wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i
uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności,
wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani zakresu przedmiotu
Umowy, ani zakresu należytej staranności.
§ 2
WYKONYWANIE UMOWY
1.

W celu należytego wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia Usług:
1) całodobowo – od poniedziałku do soboty (również w dni wolne od pracy i święta) na czterech
zmianach:
a) zmiana I – około 10-18 osób dializowanych,
b) zmiana II – około 10-18 osób dializowanych,
c) zmiana III – około 10-18 osób dializowanych,
d) zmiana IV – około 1 - 5 osób dializowanych - uruchomiona wg potrzeb Zamawiającego
2) w niedzielę obejmujących przewóz ok. 20 osób dializowanych w ciągu doby,
zgodnie z comiesięcznym harmonogramem (dalej – „Harmonogram”) określanym przez Zamawiającego i
przekazywanym Wykonawcy, w formie dokumentowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, do
25-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dany Harmonogram dotyczy. Korekta
harmonogramu może być dokonywana przez Zamawiającego co 7 dni – w miarę występujących potrzeb.
2.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) przestrzegania czasu reakcji (gotowości na bieżące zmiany w harmonogramie dobowym przewozu
osób dializowanych) wynoszącego ………………* godzin (*kryterium oceny ofert);
2) uzgadniania trasy przejazdów z personelem Stacji Dializ, uwzględniając:
a) maksymalne wykorzystanie dostępnych w pojeździe miejsc - zgodnie z dowodem
rejestracyjnym pojazdu,
b) miejsce zamieszkania osoby dializowanej/osób dializowanych,
c) transport możliwie najkrótszymi drogami komunikacyjnymi,
d) zasadę, zgodnie z którą w sytuacji łączenia okręgów do przewozu pacjentów wskazanych w
Załączniku nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności przewieźć
osoby dializowane zamieszkałe w granicach administracyjnych Gminy Miasto Szczecin;
3) w przypadku osób nie poruszających się na wózkach inwalidzkich – do odbioru osoby
dializowanej bezpośrednio z miejsca jej zamieszkania/pobytu, udzielenia przez kierowcą pomocy
przy wsiadaniu do pojazdu, dowiezienia do Stacji Dializ, pomocy przy wysiadaniu z pojazdu oraz
w dotarciu do miejsca wykonywania dializy a następnie - po zakończeniu dializy - udzielenia przez
kierowcę pomocy w powrocie do pojazdu oraz przy wsiadaniu do niego, przewiezienia do miejsca
zamieszka/pobytu osoby, pomocy przy opuszczaniu pojazdu i doprowadzenia jej do drzwi miejsca
zamieszkania/ pobytu jeśli zaistnieje taka potrzeba;
4) w przypadku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – do udzielenia
przez Asystenta lub kierowcę i Asystenta pomocy w opuszczeniu budynku (odbiór bezpośrednio
spod drzwi mieszkania), w którym zamieszkuje/przebywa osoba oraz przy wjeździe do pojazdu,
przewiezienia do Stacji Dializ, udzielenia pomocy w opuszczeniu pojazdu oraz dotarciu do miejsca
wykonywania dializy a następnie - po zakończeniu dializy - udzielenia przez Asystenta lub
kierowcę i Asystenta pomocy we wjeździe do pojazdu oraz przy wyjeżdżaniu z niego,
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5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)

przewiezienia do miejsca zamieszka/pobytu osoby, pomocy przy opuszczaniu pojazdu i
doprowadzenia jej do drzwi miejsca zamieszkania/;
wykonywania Umowy przy udziale osób wskazanych w Ofercie i w Wykazie osób, złożonym przez
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które poprzedziło
zawarcie Umowy, a w przypadku tymczasowej obiektywnej niemożności uczestniczenia przez
którąś z tych osób w świadczeniu Usług np. z uwagi na przepisy dotyczące czasu pracy, chorobę,
urlop – przy udziale innego kierowcy lub Asystenta, spełniającego wymagania określone przez
Zamawiającego, po uprzedniej akceptacji osoby zastępującej przez Zamawiającego;
świadczenia Usługi przy udziale takiej liczby kierowców, jaka z uwagi na obowiązujące przepisy
prawa bezwzględnie obowiązującego oraz przyjętą przez Wykonawcę metodologię realizacji
Usług, jest niezbędna do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy; Wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić przy realizacji zamówienia przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy
kierowcy, od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z
wykonywaniem Usługi;
wykonywania Usługi ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo przewożonych osób oraz
dbałością o wizerunek Zamawiającego;
ścisłej współpracy z personelem Stacji Dializ i Zamawiającego;
stałej całodobowej, w tym niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gotowości do
kontaktu z Osobą koordynującą transporty osób dializowanych zgodnie z Harmonogramem oraz
przyjmującą zlecenie na usługi dodatkowe, o których mowa w pkt 1.4 OPZ;
świadczenia Usługi pojazdami (dalej – „Pojazdy”) wskazanymi w Ofercie, (w wypełnionym
Formularzu ofertowym oraz w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ), sprawnymi technicznie i
objętymi ważną ochroną ubezpieczeniową w zakresie wymaganym w §11 Umowy, z wyłączeniem
Usług świadczonych w ramach IV zmiany dla 1 osoby dializowanej;
zabezpieczenia przewozu samochodem osobowym osoby dializowanej w sytuacji konieczności
uruchomienia IV zmiany dla 1 osoby dializowanej, bez obowiązku świadczenia Usługi pojazdami
wskazanymi w Ofercie; koszt takiej usługi pokrywa Wykonawca w pełnym zakresie;
zapewnienia ciągłości Usług i taką liczbę pojazdów, która pozwoli na niezakłóconą i bezpieczną
zmianę osób dializowanych pomiędzy poszczególnymi zmianami dializ w czasie trwania umowy,
przy czym oczekiwanie osoby dializowanej nie może być dłuższe niż 30 - 45 minut od momentu
zgłoszenia przez pracownika Stacji Dializ o gotowości odbioru osób dializowanych z danej grupy;
zapewnienia ciągłości realizacji Usług, poprzez posiadanie dostępu do pojazdu zastępczego,
spełniającego warunki zamówienia. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego (w ciągu 30 minut) zapewnienia innego środka transportu
spełniającego wymogi wskazane w załączniku nr 3 do Umowy;
posiadania przez cały okres realizacji Umowy dla każdego z Pojazdów aktualnego obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z ustawą
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2214)
oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż 30.000 zł – koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca;
rzetelnego wypełniania kart drogowych - zestawienia wykonanych Usług (ze wskazaniem daty i
godziny przewozu, imienia i nazwiska osoby dializowanej, adres jej zamieszkania/pobytu, trasy
przejazdu oraz stan licznika przed i po zakończeniu kursu potwierdzającego ilość przejechanych
kilometrów w przypadku wykonywania usług dodatkowych), które będą podstawą rozliczenia
wykonanych Usług;
wyposażenia kierowców uczestniczących w realizacji Usług w środki łączności (telefon
komórkowy), pod którymi będą dostępni w trakcie realizacji Usługi;
przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia Usług numerów telefonów, o
których mowa w pkt 16 powyżej oraz bieżące ich aktualizowanie w trakcie trwania Umowy;
regularnego mycia Pojazdów na zewnątrz oraz sprzątania ich wnętrza;
pokrycia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją Pojazdów, w tym przede wszystkim
kosztów paliwa, ubezpieczenia Pojazdów, sprzątania, mycia na zewnątrz, przeglądów
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

technicznych, innych uzasadnionych czynności konserwacyjnych, wymiany elementów
zużywalnych (np. żarówki), uzupełniania wszelkich płynów (np. hamulcowego, do szyb
dostosowanego do pory roku);
Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za bezpieczny i terminowy dowóz osób
dializowanych do Stacji Dializ na wyznaczoną godzinę, jednakże nie wcześniej i nie później niż 15
minut przed rozpoczęciem dializy.
Usługi świadczone będą na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Czas trwania Usługi nie obejmuje dojazdu do miejsca zamieszkania/pobytu pierwszej osoby
dializowanej transportowanej na dializę oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego – Stacji Dializ w celu
odbioru osoby dializowanej po ukończeniu dializy. Usługa nie obejmuje powrotu do siedziby
Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania Pojazdów po realizacji Usługi.
Na potrzeby wzajemnych rozliczeń Strony przyjmować będą, że przebieg trasy zarówno w granicach
administracyjnych Gminy Miasto Szczecin, jak i poza jej granicami, rozpoczyna się od miejsca
zamieszkania/pobytu osoby, jako pierwszej umieszczanej w Pojeździe z grupy osób, dla której
świadczone będą Usługi, ujętych w Harmonogramie na dany dzień i godzinę dializy a kończy się w
miejscu docelowym tj. Stacja Dializ, natomiast przebieg trasy powrotnej rozpoczynać się będzie od
Stacji Dializ do miejsca zamieszkania/pobytu osoby dializowanej, która jako ostatnia z przewożonej
grupy opuściła Pojazd.
Każda osoba dializowana powinna być dowieziona do Stacji Dializ punktualnie na oznaczoną godzinę,
zgodnie z comiesięcznym Harmonogramem, o którym mowa w ust. 1.
W wyjątkowych sytuacjach wynikających ze stanu zdrowia osoby dializowanej, personel Stacji Dializ
może zastrzec konieczność wykonania Usługi ze zmniejszoną liczbą osób dializowanych.
Wykonawca i Zamawiający zgodnie dopuszczają możliwość zmiany ilości osób dla których świadczone
będą Usługi oraz miejsc ich zamieszkania/pobytu, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz
wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług, ale do wysokości
łącznej wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, zgodnie z ceną jednostkową w ofercie.
W przypadku zgłoszenia przez przewożoną osobę dializowaną jakichkolwiek dolegliwości kierowca
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Stację Dializ nr tel. 91/813-96-03 lub
91/813-96-05 i bezwzględnie zastosować się do przekazanych drogą telefoniczną poleceń.
Zmiana Pojazdu na inny niż wskazany w Ofercie, ale spełniający wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego nastąpiło
zawarcie Umowy, wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Każdy kierowca i Asystent uczestniczący w realizacji Przedmiotu Umowy winien być schludnie ubrany i
wypoczęty oraz powinien cechować się wysoką kulturą osobistą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania Usług przez Wykonawcę w każdym czasie.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji, które służą prawidłowemu
przeprowadzenia procesu kontroli wykonywanej Usługi.
Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ, w zakresie spełnienia wymagań co do
realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kontroli instytucji
nadzorujących świadczenie przewozów osób.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz postanowieniami Załącznika nr 7 do Umowy, w
tym w szczególności do zachowania staranności w zabezpieczeniu tych danych przed dostępem osób
nieuprawnionych. Wykonawca oświadcza, że do przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją Umowy dopuszczone zostaną wyłącznie osoby posiadające odpowiednie upoważnienie, które
złożyły oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do Umowy.
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających
związek z zawartą Umową, o jakich mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz wszystkich informacji mogących mieć wpływ na stan
bezpieczeństwa osób i mienia obu stron Umowy w okresie jej obowiązywania oraz bezterminowo po
jej rozwiązaniu.
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§3
ROZLICZENIE I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Całkowite
maksymalne
wynagrodzenie
Wykonawcy
brutto
wynosi:
……………………………………zł
Słownie: ………………………………………………………….(dalej – „Wynagrodzenie”),
w tym:
1) Opłata za transport jednej osoby z miejsca zamieszkania /pobytu do Stacji Dializ i po zabiegu
dializy przewiezienie osoby dializowanej z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu w
granicach administracyjnych Gminy Miasto Szczecin, wynosi: ……………………..….. zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….)
2) Opłata za transport jednej osoby z miejsca zamieszkania /pobytu do Stacji Dializ i po zabiegu
dializy przewiezienie osoby dializowanej z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu poza
granicami administracyjnymi Gminy Miasto Szczecin, wynosi: ……………………..….. zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….)
3) Usługi dodatkowe - w sytuacjach wyjątkowych/losowych Zamawiający zleci Wykonawcy
świadczenie usługi dodatkowej, poza harmonogramem wg stawki za 1 kilometr, która wynosi
brutto: …………. zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….…………..)
Zapłata Wynagrodzenia następować będzie w cyklach miesięcznych, po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wysokość wynagrodzenia należnego za dany miesiąc wykonywania Umowy będzie obliczana jako:
1) iloczyn liczby przewiezionych osób dializowanych i ryczałtowej stawki za 1 osobę dializowaną
określoną w Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz
2) iloczyn ilości km przy realizacji usługi dodatkowej i ryczałtowej stawki za 1km, określonej w
Ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie kosztów w przypadku realizacji transportu osoby dializowanej tylko w 1 stronę
(hospitalizacja, transport własny itp.) wynosić będzie 50 % stawki zaoferowanej przez Wykonawcę
jako opłata za transport jednej osoby dializowanej.
Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wyliczona jako
suma wynagrodzeń za poszczególne miesiące realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzeń za
usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i ust. 4 powyżej.
W okresie pierwszych 12– tu miesięcy trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
cen zaoferowanych w Ofercie.
Podstawą wystawienia faktury za Usługi świadczone w danym miesiącu kalendarzowym jest
zestawienie wykonanych Usług, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) i ust. 4, sporządzone na podstawie
kart drogowych.
Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego opracowywania kart drogowych i każdorazowo uzyskania
ich zatwierdzenia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego ze Stacji Dializ. Zatwierdzenia, o
których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będą cyklicznie raz w tygodniu (w uzgodnieniu z
Zamawiającym).
W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wyliczenia kursu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
wyjaśnienia przebytej trasy. W przypadku nieuzasadnienia konieczności zmiany trasy na dłuższą,
Zamawiający pokrywa koszt najkrótszej trasy, wyliczonej na podstawie programu „Emapa Transport+”
(dotyczy usług dodatkowych poza harmonogramem)
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w treści każdej wystawionej przez niego
faktury został prawidłowo zgłoszony właściwemu Urzędowi Skarbowemu, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191, dalej –
„Ustawa o Fakturowaniu”).
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany do wysłania
jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).
Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o
których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać
numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 8512537954
Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w
ust. 12 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z jej treścią.
W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być
doręczona do Kancelarii SPWSZ w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie w godzinach od
7:30 do 15:00 w dni robocze.
Zapłata wynagrodzenia za wykonane Usługi nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, po uprzednim potwierdzeniu wykonania Usługi
przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego -Stację Dializ.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do wystawionej faktury zestawienia wykonanych usług
przewozu za dany miesiąc. W zestawieniu należy uwzględnić: datę przewozu, nazwisko i imię
pacjenta, adres zamieszkania oraz ilość przebytych kilometrów.
Wszystkie faktury powinny zawierać informacje o numerze Umowy przetargowej, której dotyczą oraz
numer rejestrowy BDO (Bazy Danych Odpadów) Wykonawcy.
Za dzień zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisu
Zamawiającego.
Wynagrodzenie i ceny jednostkowe wskazane w ust. 1 pozostają niezmienne przez okres
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Umowy.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz bez
uprzedniej pisemnej zgody Województwa Zachodniopomorskiego (dalej – „podmiot tworzący”).
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego, jak i Zamawiającego jest nieważna.
§ 4
PERSONEL WYKONAWCY. OBOWIĄZEK ZATRUDNIANIA

1.
2.
3.

4.

5.

Wykonawca obowiązany jest świadczyć Usługi przy udziale osób wskazanych w Ofercie oraz
Wykazie osób, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Wykonawca zapewni udział Asystenta w wykonaniu każdej Usługi dotyczące przewozu osób
dializowanych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich .
Postanowienia ustępu 2 nie wyłączają możliwości udziału Asystenta przy świadczeniu Usług
przewozu osób dializowanych siedzących (nie poruszających się na wózku) z tego tytułu
Wykonawcy jednak nie będzie służyło roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Niezależnie od obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt 4) Asyst ent zobowiązany jest do
umieszczenia wózka inwalidzkiego w Pojeździe i właściwe jego zabezpieczenie w lub pomoc przy
wsiadaniu i wysiadaniu z Pojazdu osób, które mogą samodzielnie wykonać tę czynność oraz złożenie i
zabezpieczenie wózka inwalidzkiego w Pojeździe,
W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreś lił w SIWZ
wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.
917, z późn. zm.) Wykonawca gw arantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te
czynności będą zatrudnione na podstawi e umowy o pracę w rozumieniu Kode ksu pracy,
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6.

7.

8.

przy czym wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąp ić
również poprzez zatrudnienie tych osób pr zez podwykonawców.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 22 czynności. Zamawiający
jest uprawniony w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia Obowiązku
Zatrudnienia i ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
Obowiązku Zatrudniania,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywa nia świadczenia.
Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia w
stosunku do osób mających wykonywać te czynności oraz w trakcie realizacji zamówienia
na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu ter minie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania
Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w § 2 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę z łożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złoż enia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadcz enie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownik ów, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracow nika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zide ntyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie prze z wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za o statni okres rozliczeniowy,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonaw cę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracown ika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami usta wy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,
pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odno si się
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wyko nywania poszczególnych
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób
dokumenty, o których mowa w pkt 1- 4 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób
do realizacji tych czynności
Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyże j w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego kwalifikowane będzie jako naruszenie Obowiązku Zatrudniania.
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9.

W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przep rowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§5
KARY UMOWNE

1.

2.

3.

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za każdy przypadek niewykonania Usługi, rozumiany jako niepodstawienie przez Wykonawcę
Pojazdu z kierowcą zgodnie ze zleceniem Zamawiającego – kara umowna w wysokości 500,00 zł ;
2) za każdy przypadek niewykonania Usługi, rozumiany jako niezapewnienie przez Wykonawcę
asystenta zgodnie ze zleceniem Zamawiającego – kara umowna w wysokości 500,00 zł;
3) za każdy przypadek wykonania Usługi Pojazdem innym, aniżeli wskazany w Ofercie (nie dotyczy
przypadku realizacji Usługi pojazdem zastępczym z uwagi na awarię Pojazdu wskazanego w
Ofercie, za zgodą Zamawiającego oraz § 2 ust. 2 pkt 11) – kara umowna w wysokości 1000,00 zł
4) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozumiany jako
wykonanie Usługi przez osobę inną, aniżeli kierowca wskazany w Ofercie lub kierowca go
zastępujący z uwagi na tymczasową obiektywną niemożność uczestniczenia przez niego w
świadczeniu Usług – kara umowna w wysokości 1000,00 zł,
5) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2, rozumiany jako
wykonanie Usługi przez osobę inną, aniżeli Asystent wskazany w Ofercie lub asystent go
zastępujący z uwagi na tymczasową obiektywną niemożność uczestniczenia przez niego w
świadczeniu Usług – kara umowna w wysokości 250,00 zł,
6) za każdy przypadek podjęcia próby wykonania bądź wykonanie Usługi przez personel Wykonawcy
znajdujący się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie upojenia alkoholowego lub pod
wpływem środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) – kara umowna w wysokości
2000,00 zł,
7) za trwający ponad 1 godzinę brak możliwości kontaktu Zamawiającego z koordynatorem
przewozu, o którym mowa w § 9 ust. 2.1 – kara umowna w wysokości 1000,00 zł,
8) za każdy przypadek uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt
1, dotyczącego przestrzegania zaoferowanego czasu reakcji (gotowość na bieżące zmiany w
harmonogramie dobowym przewozu osób dializowanych) – 500,00 zł ;
9) za każdy przypadek wykonania Usługi Pojazdem niesprawnym, np. niesprawna klimatyzacja,
niesprawne wyposażenie Pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózku inwalidzkim – kara umowna w wysokości 250,00 zł
10) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy lub wypowiedzenia
Umowy przez Wykonawcę bez ważnych powodów – kara umowna w wysokości 20%
Wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1,
11) w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całej
wartości Umowy
W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji Usługi objętej Umową w ustalonym miejscu,
terminie oraz czasie, Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi a ceną
wykonanej przez ten podmiot usługi powiększoną o 5 % obciążyć Wykonawcę. Kara umowna, o której
mowa w zdaniu poprzednim zostanie potrącona z płatności przysługującej Wykonawcy w kolejnym
okresie rozliczeniowym.
W przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt 13 Zamawiający ma prawo zlecić usługę transportową innemu podmiotowi a kwotą powiększoną o
5% za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Wykonawcę. Kara umowna stanowiąca
równowartość cen usługi zostanie potrącona z płatności przysługującej Wykonawcy w kolejnym
rozliczeniu.
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z
wykonania zastępczego i zlecenia wykonania Usługi innemu podmiotowi na wyłączny koszt i ryzyko
Wykonawcy w sytuacji:
1) niewykonania Usługi, tj. niepodstawienia przez Wykonawcę Pojazdu z kierowcą w miejscu i w
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) zgłoszenia się do realizacji Usługi kierowcy znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu lub w
stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem substancji psychoaktywnej, .
3)
zgłoszenia się do realizacji Usługi kierowcy z Pojazdem innym, aniżeli wskazany w Ofercie lub
pojazdem zastępczym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13,
4) awarii Pojazdu wskazanego w Ofercie i braku możliwości wykonania Usługi pojazdem zastępczym,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą, tak
kontraktową jak i deliktową, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty, którymi
Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz
ze wskazaniem podstawy naliczenia.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do pełnej
wysokości szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń.
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Maksymalna łączna kwota kar umownych jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy na podstawie
Umowy nie przewyższy 30% Wynagrodzenia
§6
TERMIN RALIZACJI UMOWY

Umowa zostaje zawarta na okres 14 miesiące tj. od …………….. r. do ……………. r., jednakże
nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, rozumianej jako kwota
Wynagrodzenia, z tym, że rozpoczęcie świadczenia usług na podstawie umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zawartej z wykonawcą wybranym w tym postępowaniu nastąpi nie
wcześniej niż z dniem 01.02.2020 r.
§ 7
ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

2.

Umowa może być rozwiązana w terminie wcześniejszym przez każdą ze Stron wyłącznie z ważnych
powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg zaczyna się z chwilą
dokonania pisemnego wypowiedzenia Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) stwierdzenia, że personel Wykonawcy nie posiada odpowiednich kwalifikacji, o których mowa
w załączniku nr 4 Umowy;
b) stwierdzenia pobrania od osoby dializowanej opłaty za przewóz bądź udzieloną pomoc,
c) wykonania Usługi przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu,
d) przewożenia w pojeździe osób trzecich bez zgody Zamawiającego,
e) trzykrotnego stwierdzenia, że Pojazd którym wykonywana jest Usługa nie odpowiada
wymaganiom opisanym w Załączniku nr 3 do Umowy;
f) braku ważnego ubezpieczenia, opisanego w § 7 Umowy;
g) dwukrotnej odmowa poddaniu się kontroli, o której mowa w § 2 ust. 14 i 15;
h) nie udostępnienia Zamawiającemu informacji i odpowiednich dokumentów umożliwiających
potwierdzenie prawidłowej realizacji Usługi wynikającej z postanowień Umowy,
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i)

3.

4.
5.

co najmniej dwukrotnego nie podstawienia pojazdu zastępczego, spełniającego wymagania
określone w Umowie lub przepisach prawa (co zostanie potwierdzone stosownym protokołem),
j) co najmniej dwukrotnego braku kontaktu z osobą koordynującą transporty osób dializowanych i
przyjmującej usługi dodatkowe.
W razie wystąpienia 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 dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy do dnia odstąpienia.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do rozwiązania Umowy w terminie do 60 dni od dnia
ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek rozwiązania Umowy wskazanych w ust. 2.
§ 8
ZMIANY UMOWY

1.

2.

3.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 4 poniżej.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
Stron Umowy
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji Usług o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu
w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających
Wykonawcy realizację Usług,
c) działania osób trzecich uniemożliwiających świadczenie Usług, będących przedmiotem
Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
2) zmianę Pojazdu wskazanego w Ofercie na inny, spełniający jednakże wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w Załącznikach nr 2 i 3 do Umowy; zmiana taka dopuszczalna jest
tylko wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że proponowany pojazd spełnia wszystkie wymagania
określone w Załącznikach nr 2 i 3 do Umowy;
3) zmianę kierowcy lub Asystenta wskazanego w Ofercie na innego kierowcę lub asystenta,
spełniającego wymagania określone w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) pkt II SIWZ i posiadającego
wymagane tam uprawnienia; zmiana taka dopuszczalna jest wówczas, gdy Wykonawca
udowodni, że proponowany osoba spełnia wymagania SIWZ oraz uzyska pisemną zgodę
Zamawiającego na taką zmianę;
4) zmianę terminu realizacji Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust.
1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Umowy nie może być dłuższy niż 12
miesięcy;
5) zmiany Wynagrodzenia do wysokości rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
publikowanego przez Prezesa GUS, przy czym pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie
jednego roku realizacji Umowy;*
6) zmiany należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, w ten sposób, że Wynagrodzenie netto oraz ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, a
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4.

5.

6.

7.

1)

2)

8.

zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT oraz odpowiednio Wynagrodzenie oraz ceny
jednostkowe brutto, waloryzacja Wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury;
7) zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;*
8) zmianę Wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
9) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych;
10) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie
może być dłuższy niż 12 miesięcy.
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 7-9) powyżej mogą dotyczyć wyłącznie zmian wprowadzonych
przepisami uchwalonymi po upływie terminu składania ofert i obejmować będą wynagrodzenie
należne za dostawy wykonane po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów.
W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 7-9) powyżej, Wykonawca lub Zamawiający w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów dotyczących minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub stawki minimalnej lub zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
Wynagrodzenia. Brak złożenia wniosku o aneks w terminie określonym w zdaniu poprzednim
skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma wpływu na wysokość Wynagrodzenia
Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów nie będą służyć jakiekolwiek
roszczenia wobec Zamawiającego.
Wraz z wnioskiem o aneks, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Strona wnioskująca składa uzasadnienie
zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką Wynagrodzenie
Wykonawcy oraz poszczególne ceny jednostkowe powinny ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której
nastąpiła zmiana przepisów prawa skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 7-9) Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty dowodzące w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w
wykonywaniu Umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 3 pkt 7-9) Umowy,
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w
wykonywaniu Umowy wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 3 pkt 8) i 9) Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 7-9) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 8 pkt 2 powyżej.
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9.

10.
11.

W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaże kwotę, o którą należne Wykonawcy wynagrodzenie, powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana
numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§9
DANE KONTAKTOWE

1.

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony
Zamawiającego
jest
Pani
………………………..
–
pracownik
Stacji
Dializ
tel.
kont.
……………………………………..
1.1 Osobą odpowiedzialną za rozliczenie realizacji Umowy jest Pan/Pani ……………………tel.
……………………..
2.
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony
Wykonawcy jest Pan/ Pani………………………… tel. kont. ………………………..............
2.1 Osobą koordynującą transporty osób dializowanych i przyjmująca całodobowo usługi
dodatkowe, o których mowa w pkt 1.4 OPZ jest Pan/Pani ………………….., tel. …………………….
3.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 1.1, 2, 2.1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy przez co nie
wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie
oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną, a następnie potwierdzona
oficjalnym pismem przekazanym stronie Umowy.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w
wysokości
3
%
Wynagrodzenia
i
wynoszącego
………………..
zł.
(słownie:
………………………………………………… zł).
Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotówce, środki należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. o numerze 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu,
Wykonawca zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne
i bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz
pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy
zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia
na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku
wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni,
aby kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie,
na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych dokumentów.
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5.

6.

7.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniądz,
Wykonawca obowiązany jest utrzymywać w mocy zabezpieczanie w wysokości określonej w ust. 1 od
dnia zawarcia Umowy do upływu 30 dni od daty wygaśnięcia Umowy.
W przypadku przedłużenia terminu wykonywania Umowy, Wykonawca na 30 dni przed upływem
okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie innej niż
pieniądz, przedstawi Zamawiającemu gwarancję na następny okres lub będzie przedłużał ważność
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do upływu okresu, o których mowa ust. 5. Gwarancja
taka musi uzyskać uprzednią akceptację Zamawiającego. Brak przedłużenia okresu obowiązywania
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony okres wykonywania Umowy uprawnia
Zamawiającego do żądania wypłaty z obowiązującego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
które zostanie przeznaczone na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdyby
do przedłużenia terminu wykonania Umowy doszło w okresie krótszym, aniżeli 30 dni przed upływem
okresu obowiązywania zabezpieczenia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia
nowej gwarancji na przedłużony okres wykonywania Umowy lub przedłużenia ważności zabezpieczenia
należytego wykonania najpóźniej w dniu zawarcia aneksu do Umowy, przedłużającego termin jej
wykonania.
W przypadku, gdy w czasie obowiązywania Umowy podmiot udzielający gwarancję lub poręczenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest zdolny do dotrzymania swoich zobowiązań,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiadającego wymogom
określonym w Umowie i załącznikach do niej, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin 14 dni od
dnia otrzymania wezwania Zamawiającego. W przypadku braku wniesienia nowego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy zgodnego co do formy treści i okresu obowiązywania z
postanowieniami Umowy i Ustawy Pzp, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyny, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno
zostać złożone na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki odstąpienia.
§ 11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy posiadać
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej objętej
przedmiotem Umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu
Umowy, a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż
200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i
kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, w tym za szkody powstałe w wyniku
rażącego niedbalstwa, (dopuszcza się podlimit na szkody rzeczowe nie niższy niż 50.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia). Do Umowy ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza
integralna / redukcyjna / udział własny w wysokości nie wyższej niż 1.000,00 zł lub franszyza
redukcyjna / udział własny w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania, z
zastrzeżeniem szkód rzeczowych, gdzie dopuszcza się franszyzę integralną / redukcyjną / udział własny
w wysokości nie wyższej niż 300,00 zł lub franszyzę redukcyjną / udział własny w wysokości nie wyższej
niż 10% wypłacanego odszkodowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania podwyższenia sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdyby suma ta uległa zmniejszeniu po wypłacie
odszkodowania.
3. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej w ust. 1 możliwe będą
wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku gdy odstępstwa te nie wpłyną znacząco na
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także w razie wystąpienia ważnych powodów.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wraz
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed
podpisaniem Umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy ogólne
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warunki ubezpieczenia bądź inne wzorce umów obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek
ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia Umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W
przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się
przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust.
1 na kolejny okres wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych
rat składek) - nie później niż na 3 dni przed końcem Umowy ubezpieczenia na okres poprzedni / przed
upływem terminu płatności składki. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego
dołączy ogólne warunki ubezpieczenia bądź inne wzorce umów obowiązujące w umowie ubezpieczenia
oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia Umowy ubezpieczenia (jeżeli taki
występuje).
5. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej
kolejnej raty składki, nie później niż w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.
6. Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1- 5 upoważnia Zamawiającego do zawarcia
wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie
mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty
Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez
ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, o aktualnej
wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może
ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego
pełnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezpośrednio od zakładu
ubezpieczeń ubezpieczającego Wykonawcę.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Pzp oraz
Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami,
stanowią integralną część Umowy.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy i formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ);
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ);
Załącznik nr 3 – wymagane parametry graniczne pojazdu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i 1B do
SIWZ);
Załącznik nr 4 – wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ);
Załącznik nr 5 – kopia polisy ubezpieczeniowej wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności; kopie polis ubezpieczeniowych i dowodów rejestracyjnych poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dla pojazdów wymienionych w wykazie
pojazdów;
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4A do SIWZ);
Załącznik nr 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
4B do SIWZ)
znak sprawy: EP/220/103/2019
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