Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 2612020 z dnia 23.03.2020

r.

WZoR
UMoWY

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Dziale Rehabilitacji Ambulatoryjnej
(fizjoterapeuta)
zawarlej w Łęcznej w dniu ...... ... ... ...

r.

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęcz,na,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki Źdrowotnój prowadzonego pzez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Vl Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173334, NlP 7132393684, REGON 431218969,
reprezentowanym przez dr n, med. Krzysztofa Bojarskiego Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej,
zwanym w dalszej części umowy ,,Udzielającym Zamówienia" lub zamiennie ,,Szpitalem"
a,.

\-

Panią/Panem
Zamieszkałąlłym

PESEL
NlP

Regon
Prowadzącą/cym działalnoścgospodarczą pod fi rmą
adres do korespondencji
posiadającą/cym prawo wykonywania zawodu o Nr
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalnośóleczniczą pod numerem księgi rejestrowej
zwanąlnym w dalszej części umowy ,,Przyjmującym Zamówienie"
na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia ,l5 kwietnia 2O11 r. o działalnościleczniczej (Dz,U, z 2020 r. poz. 295) orazw

oparciu o protokół Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora SP ZOZ w ŁęcznĄ, Zaządzeniem
Nr 2612020 z dnia 23.03.2020 r. w wyniku dokonanego wyboru ofeńy złozonej pzez Przyjmującego Zamówienie
pomiędzy w/w Stronamizawarla została umowa o następującej treści:

§1

1,
2.
\_

3.
4.
5.
6.

Udzielający Zamówienia oraz Pzyjmujący Zamówienie podejmują współpracę w zakresie wykonywania świadczeń
zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie, w wymiaze niezbędnym dla prawidłowej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się udzielać na rzecz Szpitala świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy
dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1373 ze zm.) na zasadach w niej określonych,
Swiadczenia, o których mowa w niniejszej umowie będą udzielane przez Payjmującego Zamówienie pacjentom
uprawnionym do świadczeń zdrowotnych oraz pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia na koszt
Udzielającego Zamówienia.

z

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi

dokumentami oraz dysponuje wiedzą niezbędną do wykonywania powierzonych obowiązków oraz oświadcza,
ze nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiające mu ich wykonywanie.
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do złożeniaUdzielającemu Zamówienia wszelkich niezbędnych
dokumentow, potrzebnych do realizacji niniejszej umowy.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest dostarczyc Udzielającemu Zamówienia wszelkich niezbędnych
dokumentów, których obowiązek złożenia wynika ze zmiany przepisów mających zastosowanie na potaeby
realizaĄi świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy.

§2
Okres

o

bowiązywania

um

owy

Umowa zostaje zawańa na okres od dnia 01 maja 2020 r, do dnia 30 kwietnia 2023 r

§3
Miejsce

1.

2,
3.

i

czas wykonywania przedmiotu umowy

Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące pzedmiotem niniejszej umowy w Szpitalu zlokalizowanym
w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52 oraz w jego jednostkach określonychw Statucie Szpitala.
Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy w zawodzie fizjoterapeuty
w Dziale Rehabilitacji Ambulatoryjnej oraz w razie potzeby Udzielającego Zamówienia w innych komórkach
organizacyjnych wchodzących w jego skład zgodnie ze Statutem Szpitala.
Udzielający Zamówienia orazPrzyjmujący Zamówienie podejmują wspołpracę w zakresie wykonywania świadczeń

4.

zdrowotnych:
a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do ,1 5:00.
Swiadczenia zdrowotne, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej odbywac się będą według ustalonego i obowiązującego

w dziale,

harmonogramu miesięcznego, uzgodnionego przez Udzielającego Zamowienia

Zamowienie, potwierdzonegoprzez Koordynatora Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej.

i

Przyjmującego

§4
prawnien ia Przyjm ującego Zamówienie
Udzielający Zamówienia zapewni Przyjmującemu Zamówienie samodzielnośc w podejmowaniu decyĄi z zakresu
obowiązkow określonych w § 6 niniejszej umowy.
2, Przyjmujący Zamówienie ma prawo do:
a) przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy, w wymiarze do 21 dni
roboczych w ciągu roku kalendarzowego,
b) przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy, na dokształcanie.
Przerwa może być udzielona na indywidualny pisemny wniosek Przyjmującego Zamówienie złożony
Udzielającemu Zamówienia. O przyznaniu prawa do paenły decyduje Dyrektor Udzielającego Zamówienie.

U

1.

Po wykozystaniu przeruly na dokształcanie Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do paedłozenia

3.

dokumentu potwierdzającego uczestn ictwo w szkoleni u,
c) w przypadku niedostarczenia potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, o którym jest mowa w ustępie b powyzej,
w terminie 30 dni od jego ukończenia, nieobecność automatycznie zamieniana będzie na ,,przerwę w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych" o której jest mowa ustępie a powyzej.
Przyjmujący Zamówienie za czas przerw, o których jest mowa w ust 2 powyzej, otrzyma równowańośc kwoty stałej,

októrej jestmowaw§8ust.

1niniejszej umowy,wmiesiącukorzystaniazprzerwywudzielaniuświadczeń

zdrowotnych. Przerwa, o której mowa w ust, 2 powyzej nie musi byc wykorzystana jednorazowo oraz nie moze być
przesunięta na rok następny, a w przypadku jej nie wykorzystania w danym roku Przyjmującemu Zamówienie
nie pzysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Udzielającego Zamówienia, w szczególności

4,

o wypłatę ekwiwalentu pienięznego.

Pzyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy przy wykorzystaniu

aparatury, spzętu medycznego, środków i materiałów znajdujących się w dyspozycji Udzielającego Zamówienia,

oraz kozysta z pomieszczeń socjalnych. Aparatura i spzęt medyczny znajdujący się w dyspozycji Udzielającego
Zamówienia, może być przez Przyjmującego Zamówienie wykoaystywany wyłącznie w celach i w zakresie

5.
6.

wynikającym z realizaĄi niniejszej umowy.

Przyjmujący Zamówienie ma prawo odmówić w formie pisemnej, wykonania przedmiotu umowy, gdy Udzielający
i socjalnych) warunków wykonania przedmiotu

Zamówienia nie zapewni odpowiednich (prawnych, sanitarnych
niniejszej umowy.

Niewykonanie obowiązkow przez Pzyjmującego Zamówienie z pżyczyn leżących po stronie Udzielającego
Zamówienia, w szczególności z powodu niezapewnienia aparatury i sprzętu medycznego, przerw technicznych
w ich działaniu, remontu oddziału albo jego częścilub stąku personelu, nie moze być podstawą do odmowy
wypłatywynagrodzenia określonegow § 8 ust. 1 umowy.

§5
Ogólne Obowiązki Przyjmującego Zamówienie

Przyjmujący Zamówienie w ramach realizaĄi niniejszej umowy ma obowiązek:

1,
2,
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Rzetelnego wykozystania swojej wiedzy iumiejętności, stosowania zasad postępowania zgodnego z aktualnym
stanem wiedzy zawańych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych,
zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towazystwa naukowe zzeszĄące specjalistów z właściwych

dziedzin medycyny.
Realizacji usług medycznych zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej.
Współpracować z personelem Szpitala, wykonując usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Kulturalnie i taktownie traktowac pacjentów, a w szczególności szanować ich godnośćoraz prawo do intymności.
Korzystac w razie potrzeby z konsultacji lekarzy specjalistów zatrudnionych u Udzielającego Zamówienia
lub wykonujących na jego rzecz usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych
w zakresie celowym dla wykonania przedmiotu umowy.
Znac oraz przestzegac:
a) Regulamin Organizacyjny Szpitala,
b) Kańę Praw Pacjenta,
c) obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia,
d) Pol itykę bezpieczeństwa pzetw arzania danych osobowych,
e) Misję zakładu: ,,Bezpieczeństwo naszych pacjentów i nasze - najwyzszą wańością".
0 inne akty regulujące zasady organizacji i funkcjonowania Szpitala,
Przestzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Przestaegaćzagadnień zzakresu sanitarno-epidemiologicznych,
Zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umów oraz ze Szczegołowymi Materiałami lnformacyjnymi zawańymi
w Zarządzeniach Prezesa NFZ.
Korzystać ze spzętu, leków i materiałów medycznych przy zachowaniu racjonalnej i oszczędnej gospodarki lekami
iwyrobami medycznymi.
Posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z właściwymiprzepisami oraz
zobowiązuje się do nie pzerywania tego ubezpieczenia i niezwłocznego przedkładania, w terminie nie dłuzszym
niż 14 dni od daty zawarcia, uwierzytelnionej kserokopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Sporządziła:

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20,
21.

Udzielającemu Zamówienia. W przypadku zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem szkody na osobie, której
Przyjmujący Zamówienie udziela świadczenie zdrowotne, w czasie braku posiadania ubezpieczenia OC, obowiązek
naprawienia szkody powstałej w okresie nieobjętym ochroną ubezpieczeniowąciążyć będzie na osobie udzielającej
świadczenie zdrowotne, zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
Posiadać aktualne zaświadczenielekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
w zawodzie, o którym jest mowa w § 3 ust. 2 umowy.
Posiadac aktualne orzeczenie lekarskie zbadania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Posiadac zaświadczenie lekarskie o szczepieniu przeciw \ĄZW typu B.
Posiadac aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestniczyć w programie adaptacji zawodowej prowadzonej u Udzielającego Zamowienia kończącej się oceną.
Doskonalic swoje umiejętności popaez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach na koszt własny.
Aktualizować dane o uczestnictwie w wyżej wymienionych poprzez przedkładanie stosownych zaświadczeń
do Udzielającego Zamówienia.
Brać udział w kursach iszkoleniach wewnętrznych organizowanych pzez Udzielającego Zamówienia na terenie
Szpitala, o którym jest mowaw§ 3 ust. 1 umowy.
Raz na dwa lata poddać się ocenie kwalifikacji i aktywności zawodowej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
Udzielającego Zamówienia. Udzielający Zamowienia zapoznĄe Przyjmującego Zamówienie z wynikiem oceny pod
warunkiem udzielania świadczenia przez okres minimum jednego roku,
Poddać się kontroli pzeprowadzonej przez właściwyOddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital lub inny
uprawniony podmiot, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy i udzielanych przez niego świadczeń
zdrowotnych, na zasadach określonychw obowiązujących pzepisach prawa.
Korzystać z dokumentacji medycznej zgodnie z uprawnieniami.

22,
23, ZnĄomości dokumentów systemowych zaządzania,,jakościąoraz standardów wymaganych w
w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

akredytacji

§6
Szcze gól ne Obowiązki Przyjm ującego Zam ówienie
1. Rzetelnie informować pacjenta o wszystkich elementach zabiegu.
2. Doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
3. Odnosić się z nalezytym szacunkiem iw sposób kulturalny do personelu medycznego i pomocniczego.

4, W
5.
6.
7,
8.
9.

czasie wykonywania swej pracy zachować trzeźwośći nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków
odurzających.
Ochrona danych osobowych pacjenta.
Nie wykraczanie poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności leczniczych.
Zabieganie o wykonywanie swojego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią, jakośćopieki nad
pacjentem.
Utrzymywanie stałego kontaktu zlekarzemi zespołem terapeutycznym.
Przestzeganie wszelkich pzepisów bhp dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta.

i prac zgodnie z kwalifikacjami, z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii za wylątkiem
ultradźwięków, laseroterapii, diatermi krótkofalowej i pola magnetycznego.
Wykonywanie zabiegów ściślewedług zleceń lekarskich.
Wykonywanie zabiegów po okazaniu paez pacjenta kańy zabiegowej ze zleconym przezlekarza zabiegiem.
Przed zabiegiem dokładne informowanie pacjenta o odczuciach towarzyszących zabiegowi.
W pzypadku niejasnej ordynacji zwracać się do lekarza zlecającego zabieg lub kierownika bazy zabiegowej,
Nie krytykowanie inie czynienie uwag w obecności pacjenta o wydanych zaleceniach, swoje wątpliwościzgłaszac

10. Wykonywanie zabiegów

11.
12.
13.
14,

15.

przełozonemu,

16. W czasie trwania zabiegu w miarę mozliwości byc obecnym przy zabiegu, obseruować pacjenta i aparaturę.
17. Nie wykonywać zabiegów, które nie zostały zlecone przez lekarza.
18. Znajomośc dokumentów systemowych zaządzania, jakościąoraz standardow wymaganych w akredytacji
na stanowisku pracy i stosowanie ich na zajmowanym stanowisku.

19. Wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracązawodową a nieobjętych niniejszym zakresem.

§7
OdpowiedzialnośćPrzyjm ującego Zamówienie
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność względem Udzielającego Zamowienia za szkody
wyrządzone w związku z realizaĄą przedmiotu niniejszej umowy, zzastzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu,

2,

3.

Pzyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wady ukryte sprzętu i uszkodzenia powstałe nie z winy Pzyjmującego Zamówienie,
b) szkody i uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstały na skutek wad oraz nieprawidłowej pracy aparatury
medycznej, udostępnionej mu na potzeby realizaĄi przedmiotu niniejszej umowy, a także z przyczyn

c)

niezależnych od Pzyjmującego Zamówienie,
zużycie żeczy będących następstwem prawidłowego ich użytkowania.

Wszelkie, finansowe roszczenia

NFZ wobec Udzielającego Zamówienia z przyczyn lezących po

stronie

Przyjmującego Zamówienie powstałych w toku realizacji postanowień niniejszej umowy oraz umowy Udzielającego
Zamówienia z NFZ na realizaĄę świadczeń zdrowotnych obciążĄą wyłącznie Pzyjmującego Zamówienie,

Spoządziła:

§8
Zasady wynagradzania
1, Z tytułu nalezytego wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową UdzielĄący Zamowienia zobowiązuje
się do zapłaty na rzecz Pzyjmującego Zamówienie miesięcznie wynagrodzenia:

2.

3.
4,
5.

a) xxx
Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 powyzej płatne będzie;
a) po potwierdzeniu przez Koordynatora Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej udzielonych świadczeń zdrowotnych
za dany okres rozliczeniowy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem miesięcznym,
b) w ciągu 'l4 dni od daty otrzymania przez Udzielającego Zamówienia prawidłowo wystawionej faktury VAT,
zgodnie z treścią zapisów umowy, na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie,
c) termin płatnościjest zachowany, jeżeli w ostatnim jego dniu rachunek bankowy Udzielającego Zamowienia
zostanie obciążony nalezną kwotą,
d) za okres rozliczeniowy pzyjmuje się okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca,
e) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT osobiście. W przypadku dostarczenia
faktury YAr puez osoby do tego nieupoważnione Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności
za ujawnienie osobom trzecim, treści w nim zawańych.
Przyjmujący Zamówienie rozlicza się osobiściez Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
zgodn ie z obowiązĄącymi pzepisami.
Ze względu na coroczne warunki finansowania kontraktów zawieranych przez Udzielającego Zamówienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający Zamowienia zastrzega sobie prawo do renegocjacji i ustalenia
nowych warunków wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyzej, w kaźdym kolejnym roku jej obowiązywania.
W przypadku pozytywnego zweryfikowania i zapłacenia pżez NFZ wykonanych przez Udzielającego Zamówienia
tzw, nadwykonań ponad ustalony umownie limit udzielonych świadczeń zdrowotnych za dany rok obowiązywania
umowy pomiędzy NFZ

6.

a

Udzielającym Zamówienia, Udzielający Zamówienia może wypłacić dodatkowe

wynagrodzenie z tytułu uznanych nadwykonań za dany rok w wysokości wg własnego uznania, Dodatkowe
wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu popzedzĄącym nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy, jak
również nie stanowi podstawy do roszczeń o wypłatę tego wynagrodzenia, na co PzyjmĄący Zamówienie wyraża
zgodę.
Przyjmujący Zamówienie upowaznia i v,tyraża zgodę Udzielającemu Zamówienia do potrącania w formie
kompensaty, wiezytelności pienięźnej wynikające z treści § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

§9
Warunki zastępstwa
1. W razie przerwy lub niemożności udzielania przez Przyjmującego Zamowienie świadczeńokreślonych niniejszą
umową, jest on zobowiązany do zapewnienia zastępstwa osoby trzeciej spośród personelu zatrudnionego lub osób
z Udzielającym Zamówienia lub osoby z zewnąlz o odpowiednich uprawnieniach
i kwalifikacjach, za pisemną zgodą Udzielającego Zamówienia,
Kwalifikacje zawodowe zastępcy Przyjmującego Zamówienie muszą być, co najmniej równe kwalifikacjom

współpracujących

2.
3.
4,

zawodowym Pzyjmującego Zamówienie.
Koszt zastępstwa pokrywa Pzyjmujący Zamówienie, któremu przysługuje w takim wypadku pełne wynagrodzenie
na zasadach określonych niniejszą umową, a Udzielający Zamowienia nie jest z tego tytułu zobowiązany do zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia, poza określonym w niniejszej umowie.
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialnośćjak za własne działanie lub zaniechanie w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych przez osoby trzecie, które zastępują PzyjmĄącego Zamówienie w sytuacji, o której jest mowa

w ust. 1 powyżej.

5. Osoby tzecie zastępujące Przyjmującego
6.

7,
8.

Zamówienie muszą posiadać aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kopię polisy zobowiązani są
do paedłozenia Udzielającemu Zamówienia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zastępstwa, o którym jest
mowawust. 1powyzej.
W przypadku, gdy zastępstwo Przyjmującego Zamówienie w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyzej będzie
pociągało za sobą koniecznośczatrudnienia lub zlecenia czynności objętych niniejszą umową innej osobie za
wynagrodzeniem, wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie zostanie pomniejszone o koszty poniesione przez
Udzielającego Zamówienia wynikające z konieczności zlecenia czynności osobie trzeciej. Koszty, o których mowa
w zdaniu poprzedzĄącym nie mogą pzekroczyć kosztow odpowiadających wynagrodzeniu Przyjmującego
Zamówienie liczonemu proporcjonalnie do czasu trwania przerwy.
Postanowienia o obowiązkach Przyjmującego Zamowienie stosuje się odpowiednio do jego zastępcy,
Udzielający Zamówienia moze w kazdej chwili odstąpic od prawa żądania ustanowienia zastępcy w sytuacji
opisanej w ust. 1 powyzej.

§10
Zakaz konkurencji
Udzielający Zamowienia wyraża zgodę na wykonywanie pzez Pzyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych
na rzecz innych osób lub podmiotów na podstawie stosownych umow, pod warunkiem, ze wykonywanie tych świadczeń
nie będzie kolidowało z należytym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz nie będzie
konkurencyjne wobec interesów Udzielającego Zamówienia i równiez wykonywanie tych świadczeń nie będzie miało
miejsca na terenie powiatu łęczyńskiego, za wyjątkiem przypadków, gdy na określoną działalnośćwyrazi zgodę
Udzielający Zamówienia.

Sporządziła:

§

11

Klauzula poufności

1.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

a) traktowania jako poufne wszelkich materiałów, dokumentów, danych zawierających informacje techniczne,

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Udzielającego
Zamowienia lub uzyskane od Udzielającego Zamowienia - niezaleznie od formy przekazania tych informacji
i ich

zrodła (,,lnformacje Poufne"),

b) wykozystywania lnformacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,
c) nie udzielania lnformacji Poufnych, bez upzedniej zgody Udzielającego Zamówienia, osobom trzecim,
w szczególności środkommasowego pzekazu (radio, telewizja, pońale internetowe),
d) podjąc wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, że żadna z osob, ktora uzyska lnformacje Poufne,
nie ujawni tych informacji, ani ich żródła, zarówno w całości,jak iw części osobom trzecim,
e) nie kopiowac, nie powielac ani w jakikolwiek sposob nie rozpowszechniac lnformacji Poufnych, w całości

2.

lub w części.
Zobowiązania Przyjmującego Zamówienie, o których mowa w ust.

informacji lub dokumentów:

a) właściwymwładzom publicznym, stosownie do

iw

,1

nie naruszają zobowiązania do paedstawiania

zakresie przewidzianym w obowiązujących pzepisach prawa,

lub

f

3.

b) za uprzednią pisemną zgodą Udzielającego Zamówienia,
Zobowiązania Payjmującego Zamówienie o których mowa w ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych
informacji uzyskanych od Udzielającego Zamówienia które:
'l . są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomościbez naruszenia postanowień niniejszej

2.

umowy,

zostaĘ pzekazane pzez osobę tzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stosunku
do Stron,
zostaĘ ujawnione pracownikom Udzielającego Zamówienia,
zostały ujawnione osobie tzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących pzepisow prawa lub ozeczenia sądu,

3.
4.
5. zostaną przekazane osobie

4,
5,

trzeciej przez jedną

ze Pzyjmującego Zamówienie za uprzednią pisemną zgodą

drugiej Udzielającego Zamowienia.
Strony zgodnie pzyjmują, że treśó niniejszej umovvy objęta jest klauzulą poufności.

Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Przyjmującego Zamówienie w okresie tnłania niniejszej umowy oraz
przez okres trzech lat po jej rozwiązaniulwygaśnięciu.

§12
Tryb izasady rozutiązania umowy

1.

Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podejzenia popełnienia

przestępstwa przez Przyjmującego Zamówienie oraz

w szczególności takich jak:

a)

w

sytuacjach rażącego naruszenia obowiązków,

brak polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej lub jej nie paedłożenie w terminie, o którym mowa

w § 5 ust. 11 pov,tyżĄ,

b) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów

i regulaminów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,
niepoddanie się kontroli, o której jest mowa w § 5 ust. 21 niniejszej umowy,
d) trwałe lub czasowe, nieusprawiedliwione i nieuzgodnione uprzednio z Udzielającym Zamówienia zaprzestanie
wykonywania świadczeń zleconych na podstawie niniejszej umowy,
e) brak dokumentów, o których jest mowa w § ,1 ust. 5 i 6 niniejszej umowy oraz brak aktualnych dokumentów,
o których jest mowa w § 5 ust. 12-15,
Niniejsza umowa może zostac wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Wprzypadku braku porozumienia, co dowarunkówwynagrodzeniawsytuacji, o której mowaw§ 8 ust.4 umowy,
Udzielający Zamówienia ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.

c)

L
2.
3.

§13
postanowienia końcowe
1, Wszelkie zmiany umowy oraz jej wypowiedzenie jak też rozwiązanie bez wypow|edzenia wymagają dla swej

2,
3,
4,

ważnościzachowania formy pisemnej,
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności
Kodeks Cywilny.
Ewentualne spory będą rozpoznawane przez Sąd Powszechny właściwyze względu na siedzibę Udzielającego
zamówienia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplazach, po jednym dla kazdej ze Stron,

data i podpis Przyjmującego Zamówienie

Spoządziła:

V]

Udzi eldjac\lam<)wienia

