UMOWA
zawarta w dniu 5 listopada 2021r. w Kielcach pomiędzy:
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP:
9591645790, REGON: 291009372,
 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
PZU ZDROWIE S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, 02 – 673 Warszawa PZU
Zdrowie S. A. Oddział Centrum Medyczne Artimed w Kielcach, ul. Paderewskiego 4B, 25 –
017 Kielce, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000395215, NIP: 527663852, REGON: 143343166, wysokość kapitału zakładowego:
10.650.000,00 zł opłacony w całości,
reprezentowaną przez:
Dariusza Saletrę – Dyrektora Oddziału na mocy Pełnomocnictwa Nr 169/2019 z dnia
22.10.2019r.
zwaną dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot zamówienia płatny z działu 801, rozdziału 80195, paragrafu 4287 i 4289
Strony zawierają umowę w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego
Wykonawcy wyłonionego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych pn.: „Usługa przeprowadzenia: badań
laboratoryjnych, obrazowych, zabiegów rehabilitacyjnych oraz wizyt lekarskich dla 60
pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach – Uczestników projektu pn.:
„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności
zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” na warunkach
określonych w postępowaniu zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, obrazowych,
zabiegów rehabilitacyjnych oraz wizyt lekarskich dla 60 pracowników Starostwa
Powiatowego w Kielcach – Uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie przedwczesnemu
opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące
w Starostwie Powiatowym w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

3. Szczegółowy harmonogram przedmiotu zamówienia w danym miesiącu Strony umowy ustalą
z 3-dniowym wyprzedzeniem.
§2
1. W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:
a) Część I:
1) Wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych – maksymalnie do dnia 30 czerwca 2022r.,
2) Realizacja wizyt specjalistycznych – maksymalnie do dnia 30 czerwca 2022r.,
3) Realizacja pakietów rehabilitacyjnych – maksymalnie do dnia 1 grudnia 2022r.;
b) Część II:
1) Realizacja indywidualnych konsultacji z psychologiem – maksymalnie do dnia 30 czerwca
2022r.,
2) Realizacja grupowych konsultacji z psychologiem (pracownik) – maksymalnie do dnia 30
czerwca 2022r.
3) Realizacja grupowych konsultacji z psychologiem (kadra kierownicza) – maksymalnie do dnia
30 czerwca 2022r.
2. Pierwsza i druga Część zamówienia są szczegółowo opisane w OPZ.
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą także wszystkie te czynności, które nie zostały wprost
określone w umowie, a są niezbędne do przeprowadzenia przedmiotu umowy i które
Wykonawca w oparciu o dotychczasowe doświadczenie powinien był przewidzieć,
podejmując się wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zgłoszenia i utrzymania przez cały okres trwania umowy 60 pracowników (50 kobiet, 10
mężczyzn) do korzystania z usług objętych niniejszą umową;
2) przekazania danych Uczestników niezbędnych do realizacji niniejszej umowy poprzez kontakt
e-mailowy z osobą wskazaną w § 8 ust. 2 umowy;
3) niezwłocznego informowania Wykonawcy, w przypadku rezygnacji Uczestników z korzystania
z usług, będących przedmiotem umowy, spowodowanej różnego rodzaju wypadkami
losowymi lub rezygnacji z udziału w projekcie oraz podawania danych osób, które będą
uczestniczyć w zastępstwie;
4) udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, będących w posiadaniu Zamawiającego;
5) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia i udziału w koniecznych spotkaniach.
§3
1. Niniejsza umowa obowiązuje w następującym okresie:
a) dla Części I – od dnia zawarcia umowy, tj. 5 listopada 2021r. do dnia 1 grudnia 2022r.,
b) dla Części II – od dnia zawarcia umowy, tj. 5 listopada 2021r. do dnia 30 czerwca 2022r.
2. W związku z ustawą z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn. zm.), termin
realizacji umowy może ulec zmianie, niemniej jednak świadczenie usług zgodnie z niniejszą
umową nastąpi w czasie realizacji projektu „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu
rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie
Powiatowym w Kielcach”.

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy jest możliwa w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności:
1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak działanie siły wyższej;
2) z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących
niemożliwością prowadzenia prac, w tym związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
przedmiotu umowy,
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych,
d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostępie do placówek medycznych objętych
umową, wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego, Wykonawca zobowiązuje się
do zawieszenia, na wniosek Zamawiającego, terminu obowiązywania umowy. Okres
wydłużenia umowy będzie tożsamy z czasem trwania ogłoszonych restrykcji, bez ponoszenia
przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. W takim przypadku, Strony ustalają nowy
termin wykonania przedmiotu umowy w formie aneksu. Natomiast rozliczenie nastąpi
zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 2 umowy.
§4
1. Za wykonanie prac określonych w § 2 dla 60 Uczestników projektu Zamawiający zobowiązuje
się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
a) dla Części I – 164.700,00 zł brutto (słownie brutto: sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset
00/100 złotych), uwzględniając VAT w stawce ZW,
b) dla Części II – 33.200,00 zł brutto (słownie brutto: trzydzieści trzy tysiące dwieście 00/100
złotych), uwzględniając VAT w stawce ZW.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako iloczyn ilości badań i zabiegów, które
zostały wykonane poszczególnym Uczestnikom w danym miesiącu i jednostkowej ceny
brutto za 1 zabieg lub badanie dla 1 osoby, zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy,
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty, jakie
Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie następować po zakończeniu każdego miesiąca,
proporcjonalnie do wykonanej w danym miesiącu pracy przelewem na konto bankowe
Wykonawcy BANK MILLENIUM nr 74 1160 2202 0000 0004 5108 2064, na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia faktury
Zamawiającemu po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek dochodowy i inne
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obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami, o ile Zamawiający jest obowiązany do ich
odprowadzania. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
W przypadku niepełnego miesiąca wykonywania niniejszej umowy, wynagrodzenie,
o którym mowa w ust. 4 będzie przysługiwać w wysokości proporcjonalnej do czasu jej
trwania w danym miesiącu.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności.
Jako załącznik do rachunku Wykonawca dołączy oświadczenie o przeprowadzonej liczbie
wizyt ze wskazaniem rodzaju badań/zabiegów wykonanych w danym miesiącu.
Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu
podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług.
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 powyżej jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w
ust. 8 powyżej.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 9 powyżej,
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie
określonym w ust. 4 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z
tytułu dokonania nieterminowej płatności.
W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 powyżej nie
będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 4. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu
płatności w terminie określonym w ust. 4 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z
tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Faktura powinna być wystawiona według poniższych danych:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.
§5
Wykonawca wykonuje zlecone mu czynności przez osoby wskazane w Wykazie osób,
stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, których kwalifikacje są potwierdzone uwierzytelnionymi
kopiami, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zamawiającego. Wykonawca
jest jednak zobowiązany wykonywać zlecone mu czynności zgodnie ze sposobem wskazanym
mu przez Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy
osobie trzeciej.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej
o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, nie później niż 3 dni od ich zaistnienia.
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy może zostać
dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż inna
proponowana osoba posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wykazane w stopniu nie
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mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej
osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonywania czynności ,
dotyczących świadczenia usług w przedmiocie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem czynności, wynikających
z niniejszej umowy.
§6
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia pod adresem: ul. Paderewskiego 4B,
25 – 017 Kielce.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego
o wszelkich zmianach, dotyczących swojego adresu lub nazwy. W przypadku zaniechania
tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany
Zamawiającemu jest uważana za skutecznie doręczoną.
Zamawiający ma prawo dokonać kontroli prawidłowości wykonywania niniejszej umowy.
§7
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
następujących okolicznościach:
utraty przez Wykonawcę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o
którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy;
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje jej mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, w szczególności niezgodnie ze
sposobem wskazanym mu przez Zamawiającego;
gdy łączna wartość kar umownych przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w
danej Części zamówienia.
W ciągu 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, Strony komisyjnie sporządzą protokół,
ustalający zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy oraz poniesione przez Wykonawcę
niezbędne i udokumentowane koszty. Protokół ten stanowić będzie podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi wykonane do chwili ich przerwania.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
ustalonej w ust. 2 powyżej, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymana prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Odstąpienie od umowy lub jej zmiany są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi
3 miesiące.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze Stron, druga Strona
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem.
W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.

8. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed upływem okresu, o którym mowa w § 3
ust. 1, zostanie wypłacone należne wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu
w jakim była wykonywana umowa i do stopnia jej wykonania. Odpowiednie zastosowanie
znajdują zapisy § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
9. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku
wystąpienia niezależnych od woli Stron nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć przy zawieraniu umowy lub którym nie można było zapobiec pomimo dołożenia
należytej staranności.
§8
1. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie odpowiedzialny: Michał
Molenda, nr tel.: 41 200-15-59, e-mail: molenda.m@powiat.kielce.pl.
2. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie odpowiedzialna: Milena
Mirkowska, nr tel.: 41 367-17-18, tel. kom.: 517-377-823, e-mail:
m.mirkowska@artimed.pl.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu
swoich obowiązków.
2. Strony postanawiają, że obowiązująca je forma naprawienia szkody powstałej w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków określonych
w niniejszej umowie jest zapłata kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% łącznej wartości umowy, o której
mowa w § 4 ust. 1 dla każdej Części, której odstąpienie dotyczy,
b) za każdy dzień nieświadczenia usługi zgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 1%
łącznej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 dla każdej Części, której nieświadczenie
dotyczy.
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości umowy, o której
mowa w § 4 ust. 1 w danej Części zamówienia.
4. Kary, o których mowa w ust. 2 powyżej będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
5. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 10
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy względem osób trzecich wszelkich
informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem umowy.
3. Wszelkie informacje i materiały uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy
mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zabezpieczy te
informacje i materiały przed dostępem osób trzecich.
4. W ślad za zawartą umową z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia danych
osobowych, regulująca warunki przetwarzania danych osobowych.

1.
1)
a)
b)

c)

2)

2.

3.
1)

2)

§ 11
Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SWZ, w szczególności:
zmiany terminu wykonania umowy w następstwie:
przyczyn zależnych od Instytucji Zarządzającej Projektem, w szczególności ze względu na
możliwość wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia projektu;
zmian wytycznych w oparciu, o które realizowany jest projekt oraz zmian lub aktualizacji
harmonogramu realizacji projektu, będących następstwem decyzji Instytucji Zarządzającej
Projektem;
zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji
przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego
zakończenia przedmiotu umowy lub jej etapów w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o
okres trwania tych okoliczności;
zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana taka
może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż
inna proponowana osoba, posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wykazane w
stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność
zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
przez Zamawiającego.
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny, Zamawiający przewiduje
zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie
podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku
na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.
Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w przypadku wystąpienia działania siły wyższej:
Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez
którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny negatywny
wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo informujące o
zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego
zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na
zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W
przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie
utrudnione ze względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać
dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym
ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie
obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz
skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane
przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy i
Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji
sposób realizacji przedmiotu zamówienia;
Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w pkt 1) powyżej, będzie
usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań
wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim
wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione
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działaniem siły wyższej;
Żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez
działanie siły wyższej nie będzie:
stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub
stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o
odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu;
jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona nieprzerwanie o
okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy niż sto osiemdziesiąt
(180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń stanowiących siłę wyższą w okresie
obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia
zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie
osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze
Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Uwaga!
Poniżej definicja siły wyższej;
Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub
Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności
Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub
pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań
wynikających z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące
zdarzenia:
eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne;
wojna lub działania wojenne;
bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;
akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są
skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem
sporów pracowniczych u Stron.
Strony umowy zgodnie ustalają, że za przypadek siły wyższej będą również uważane wszelkie
akty władz państwowych wydane w związku ze stanem epidemii, które będą wpływać
na możliwość realizacji umowy przez Strony.
Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły
wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony umowy
o wystąpieniu jak i ustaniu działania siły wyższej oraz o wszystkich ograniczeniach dla
realizacji umowy. W takim przypadku, Strony umowy uzgodnią niezwłocznie tryb działania na
okres trwania siły wyższej i po jej ustaniu, w tym mogą postanowić m. in. o całkowitym lub
częściowym zawieszeniu wykonywania umowy, a w konsekwencji również o nowym terminie
jej obowiązywania.
Zaistnienie siły wyższej nie zwalnia Stron umowy od wykonywania pozostałych obowiązków
umownych, jeśli ich wykonywanie nie jest dotknięte działaniem siły wyższej i pozostaje
zasadne.
Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony umowy o wystąpieniu siły
wyższej spowoduje, że Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na zaistnienie
siły wyżej jako przyczyny uzasadniającej zwolnienie z odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy.

8. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły
wyższej, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań
w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie mowy.
§ 12
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119,
str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że:
1. W związku z procedurą zawarcia umowy Administratorem Państwa danych osobowych
będzie Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez Starostę
Kieleckiego z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą i w zakresie niezbędnym do wykonania
zadań związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. Dane zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości
zawarcia umowy/realizacji zamówienia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego
oraz osoby lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane
na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
6. Dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane osobowe pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u
Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania
wraz z Załącznikami,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego,

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom
międzynarodowym.
§ 13
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
− obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO,
− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do
dokumentacji postępowania składa stosowne oświadczenie.
§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie nabywa praw pracownika (zapis ten dotyczy
Wykonawcy, będącego osobą fizyczną).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego.
6. Załączniki, stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 – SWZ z Opisem Przedmiotu Zamówienia i wszystkimi załącznikami.
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