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Umowa nr ………………………….
zawarta w Katowicach dnia ………………………… roku pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice
(NIP: 634-24-39-334; REGON: 277620860) w imieniu, której działa:
……………………………………………
zwany dalej Zamawiającym,
a
……………………………………….. z siedzibą przy ul. ………………………………………
wpisaną do …………………………………………….. pod nr ……………………………..
prowadzonego przez ……………………………. ( NIP: ……………………..; REGON:
………………………)
w imieniu, której działa:
…………………………………………………
zwany dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania
ofertowego nr ASP-DAT- 27 /18, Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest Usługa przeprowadzenia wstępnych
profilaktycznych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla …….
stażystów - uczestników projektu „100/Stu – 100 studentów ASP Katowice podejmuje
staże zawodowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie ze specyfikacją i treścią zapytania
ofertowego oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………………. .

2.

Wykonawca winien w ramach zamówienia przeprowadzić wszelkie niezbędne
badania dla prawidłowego i zgodnego z prawem
wydania orzeczeń,
w szczególności:
 badania laboratoryjne (w tym co najmniej: morfologię krwi, OB, badanie poziomu
glukozy, lipidogram, badanie ogólne moczu oraz ewentualne badania dodatkowe),
 a także inne specjalistyczne badania lekarskie i diagnostyczne jeżeli jest
to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby zakwalifikowanej
do stażu na stanowisku określonym w skierowaniu.

3.

Badanie każdej skierowanej osoby winno zakończyć się wydaniem orzeczenia
lekarskiego potwierdzającego:
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4.




Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
lub
Przeciwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku.

Zakres i sposób realizacji badań lekarskich oraz ich dokumentowanie winno być zgodne
z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
Ustawą – Kodeks Pracy,
Ustawą z dnia 27.06.1997 roku o służbie medycyny pracy,
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE
PRZEPROWADZANIA
BADAŃ
LEKARSKICH
PRACOWNIKÓW,
ZAKRESU
PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACOWNIKAMI ORAZ
ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDAWANYCH DO CELÓW PRZEWIDZIANYCH W
KODEKSIE PRACY z dnia 30 maja 1996r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067)

§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie
działalności objętej zamówieniem, w szczególności posiada zezwolenie na wykonywanie
działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wpis
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
§3
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
w okresie od ……………… 2019 roku do ……………. 2019 roku.
2.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie będzie wykonywane w Katowicach
pod adresem …………………………………….. w terminie do 2 dni roboczych od
daty zgłoszenia się na badania osoby zakwalifikowanej przez Zamawiającego do
odbycia stażu.
3.
Podstawą przyjęcia na badania będzie imienne skierowanie wydane każdej osobie
kierowanej na badania z opisem stanowiska pracy – stażu.
§4
Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:
 ze strony Zamawiającego upoważniony/a jest ………………………… tel.
…………………………… e-mail……………………………………………
 ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest ………………………… tel.
…………………………… e-mail……………………………………………
1.
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§5
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi lub jej części podwykonawcy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Podwykonawca winien spełniać, co najmniej wymagania stawiane Wykonawcy,
w szczególności w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, a także spełniać obowiązki z zakresu przetwarzania danych osobowych.
3. Za działania podwykonawców, a także osób którymi posługuje się przy wykonywaniu
umowy Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
§6
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający jako Administrator danych powierza Wykonawcy (Podmiotowi
przetwarzającemu), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1 (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe
w postaci:
 imion i nazwisk osób kierowanych przez Zamawiającego na badania, a także
pozostałych danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami dokumentacji medycznej badanych osób.
2. Wykonawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone
mu dane osobowe na zasadach, w celu i zakresie określonym w niniejszej Umowie
w szczególności w § 1.
3. Wykonawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się czynności na danych
wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Przetwarzanie powierzonych danych określonych odbywać się będzie u Wykonawcy. Dane
zostaną usunięte po upływie okresu wynikającego z obowiązujących przepisów
w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentacji medycznej.
5. Wykonawca jako podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa
spełniające wymogi Rozporządzenia, prowadzi niezbędną dokumentację, w tym ,,Rejestr
Kategorii Czynności Przetwarzania” dla danych przetwarzanych w imieniu Administratora
oraz zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
6. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający dostępu do danych Zamawiającego udziela
wyłącznie osobom posiadającym stosowne upoważnienie, które złożyły oświadczenie
o obowiązku zachowania poufności i odpowiedzialności za powierzone dane. Wykaz osób
upoważnionych stanowi załącznik do niniejszej umowy.
7. Zamawiający jako Administrator Danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia,
zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań
określonych w ust. od 2 do 6.
8. Wykonawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych
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nie dłuższym niż 7 dni .
9. Wykonawca jako podmiot przetwarzający udostępnia Zamawiającemu(Administratorowi)
wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych
w art. 28 Rozporządzenia.
10. Wykonawca jako podmiot przetwarzający informuje Zamawiającego (Administratora
Danych) w trybie natychmiastowym, o jakichkolwiek stwierdzonych naruszeniach ochrony
przetwarzanych danych osobowych.
11. Wykonawca jako podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność
za nie wywiązywanie się wobec Zamawiającego z obowiązków ochrony danych,
w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie
lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, w tym
za udostepnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.
12. W przypadku naruszenia zawinionego przez Wykonawcę jako podmiot przetwarzający,
ponosi on odpowiedzialność wobec organu nadzorczego i podmiotów danych tak jak
Zamawiający (Administrator Danych).
§7
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi
kwotę ………………………….. netto, co wraz z obowiązującym podatkiem VAT stanowi
kwotę brutto: …………………………… (słownie: …………………….. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w miesięcznych ratach
obliczonych każdorazowo po zakończeniu miesiąca przez przeliczenie ofertowej ceny
jednostkowej netto w wysokości ……………………….. przez ilość badań wykonanych
w danym miesiącu.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Należność obliczoną w sposób określony w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy
przelewem na rachunek bankowy o numerze:
……………..……………………..
prowadzony przez ………………………… w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
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a) za opóźnienie w nie dotrzymaniu terminu określonego w §3 ust. 2 w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.
3. Zamawiający z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach;
b) opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającej 5 dni.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej w
stosunku do Zamawiającego nie mają zastosowania.
§ 10
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie.
§ 11
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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