
 

 

Załącznik nr 6 do SWZ                                          

  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – dla Części nr 1   

Umowa Nr ………..  

  

Zawarta w części zamówienia nr 1  w dniu ……………… 2022 r.  

pomiędzy  

  

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000023097, NIP 525-000-93-12, Regon: 000132629, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………...…………………..…………..  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  

……………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd …………………… pod numerem KRS ……………………., o numerze REGON:  

…………………, NIP: ………………..,  zwana/y 
dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym/ą przez:  

……………………………………………………………………...…………………..…………..  

……………………………………………………………………...…………………..…………..  

  

zwanymi łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”  

  

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr …………… w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, o 

wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy.  

  

  

§ 1  

1. Na warunkach określonych w umowie Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia   

w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ……..2022 r. do dnia ……..2023 r. usług 

medycznych, obejmujących profilaktykę medyczną w zakresie medycyny pracy dla pracowników 

Zamawiającego i osób odbywających staż, a także kandydatów do pracy wskazanych przez 

Zamawiającego lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w zależności od 

tego, które z ww. zdarzeń wystąpi wcześniej.  

2. Usługi medyczne dla kandydatów do pracy i stażystów Zamawiającego Wykonawca będzie 

świadczył w zakresie medycyny pracy na podstawie indywidualnego, imiennego skierowania 

wystawionego przez Zamawiającego.   

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zwany dalej OPZ zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.   



 

 

4. Strony uzgadniają, że osobami upoważnionymi do kontaktów we wszelkich sprawach związanych  

z wykonaniem umowy są:   

1) ze strony Zamawiającego:   

……………….. tel.: ………………….., e-mail ………………… 

……………….., tel.: ………………….., e-mail …………………  

2) ze strony Wykonawcy:   

……………….. tel.: ………………….., e-mail ………………… - pełniący rolę Koordynatora.  

5. Zmiana osób upoważnionych następuje w formie pisemnej, w drodze zawiadomienia drugiej 

strony, nie stanowi jednakże zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.   

  

§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że:   

1) jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.);   

2) jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny 

pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 (t.j. Dz.  U.  z  

2019 r. poz. 1175 z późn. zm.);   

3) dysponuje wykwalifikowanym personelem medycznym, posiadającym uprawnienia do 

wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a także lekarzy posiadających 

uprawnienia do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich 

pracowników;   

4) dysponuje wykwalifikowanym personelem medycznym, uprawnionym na podstawie 

stosownej umowy zawartej pomiędzy lekarzem a Narodowym Funduszem Zdrowia, do 

wystawiania recept refundowanych;   

5) posługuje się wysokiej jakości sprzętem i materiałami medycznymi o odpowiednich 

parametrach;   

6) będzie przestrzegał obowiązujących przepisów i norm świadczenia usług medycznych;   

7) będzie stale podnosił jakość świadczonych usług medycznych.   

2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać następujące czynności:  

1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową;  

2) przeszkolić wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi, 

administracji, znajomości procedur i obiegu dokumentów obowiązujących u Wykonawcy.  

3. Zamawiający, poprzez pracowników wyznaczonych przez siebie do czynności administracyjnych 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy, będzie zobowiązany:   

1) wydawać indywidualne, imienne skierowania na badania z zakresu medycyny pracy w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia;  

2) przekazywać Wykonawcy należne wynagrodzenie w formie, wysokości i terminach 

określonych w Umowie.  

  

 

 

§ 3  

Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

Sformatowano: Czcionka: Calibri, Pogrubienie



 

 

  

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Podwykonawca, w zależności od 

zakresu świadczonej usługi, musi spełniać wymagania wskazane § 2 ust.1 pkt 1 lub 2 umowy.   

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:  

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]  ……………….1  

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej 

zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych 

podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.  

4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców zostanie przekazana Zamawiającemu 

w terminie 25 dni roboczych od dokonania zmiany.   

5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy zostanie przekazana 

Zamawiającemu nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji 

prac.  

6.3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z 

podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu 

przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe 

wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.   

7.4. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za 

czynności wykonane przez podwykonawcę/ów oraz jego/ich personel oraz ich zaniechania, jak za 

działania i zaniechania własne.  

8.5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy 

upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji 

przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy. W przypadku powstania z tego powodu 

opóźnienia w realizacji Umowy, odpowiedzialność za nie na zasadzie ryzyka ponosi Wykonawca.  

9.6. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich.  

10.7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami 

zobowiązania do zachowania przez podwykonawców poufności, o której mowa w § 7 i § 10 Umowy, 

obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w § 11 

umowy oraz innych obowiązków nałożonych przez Wykonawcę Umową podwykonawczą, które 

powinny być wykonywane przez podwykonawców niniejszą Umową ze względu na uwarunkowania 

Zamawiającego.   

  

§ 4  

1. Niniejszą umowę zawarto na czas oznaczony od dnia ……… r. do dnia …...... r. lub do wyczerpania 

maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w 

zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o przekroczeniu 70% 

maksymalnego wynagrodzenia umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.  

  

  

                                                           
1 Zapisy §3 ust. 2 zostaną uzupełnione, jeżeli Wykonawca będzie powierzał część zamówienia realizacji przez Podwykonawcę, a nazwy  

(firmy) podwykonawców będą znane  



 

 

  
   

§ 5  

1. Za świadczenie usług medycznych Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w 

wysokości stanowiącej sumę iloczynów liczby zrealizowanych usług i cen jednostkowych za usługi 

medyczne z zakresu medycyny pracy wykonane na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy.   

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy przez cały okres 

obowiązywania umowy wynosi: ………………..zł netto (słownie: …………… złotych), tj. ……………… zł 

brutto (słownie: …………………. złotych).  

3. Ceny jednostkowe znajdują się w Ofercie Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie płatne przez Zamawiającego miesięcznie, na 

podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury, uwzględniającej w 

danym miesiącu liczbę zrealizowanych usług z zakresu medycyny pracy.   

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie składniki Przedmiotu Umowy 

wyszczególnione w § 1 ust. 1 Umowy, wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz 

wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, w tym 

koszty związane z prawami zależnymi, a także podatki, jeśli są należne.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy,  

każdorazowo po upływie miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług, do 1015 dnia każdego 

następnego miesiąca.  

7. Zapłata przez Zamawiającego należności wynikającej z faktury VAT dokonana zostanie przelewem, 

w terminie 2114 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.  

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7, jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej.   

9. Fakturę należy wystawić na:  ………………………………………. 

Warszawa NIP:……………………..  a ponadto musi 

określać numer i przedmiot umowy.  

10. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur VAT w formie elektronicznej na adres: 

...............@il-pib.pl 

11. Błędne wystawienie faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu jej uzupełnienia lub 

wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności liczy się od dnia dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy 

na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

13. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia płatnością rachunku bankowego Zamawiającego.   

 

§ 51 E-Faktura 

1. W zakresie wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 2,  Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie 

faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur  w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

Sformatowano: Odstęp Po:  0 pkt



 

 

2. Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Wykonawcę określa Regulamin przesyłania 

faktur w formie elektronicznej, stanowiący Załącznik nr … do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca prześle Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 

… ust…... 

4. Zmiana powyższego adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy, jednakże dla jej skuteczności 

wymagane jest powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej w trybie opisanym w Regulaminie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej. Skutki braku przekazania informacji o zmianie  adresu e-

mail, o którym mowa powyżej, obciążają bezpośrednio Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej po 

wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy w trybie określonym w Regulaminie przesyłania faktur 

w formie elektronicznej. W przypadku wycofania zgody Wykonawca traci możliwość wystawiania 

faktur w formie elektronicznej ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego po otrzymaniu 

powiadomienia. 

 

§ 6  

1. Terminy (dzień, godzina) wizyt (przyjęć) lekarskich, wynikające ze wskazań lekarza medycyny 

pracy, będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie z infolinią Wykonawcy przez osoby 

uprawnione do świadczeń medycznych lub osobiście. 

2. Wykonawca wyznacza osobę wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2) do pełnienia roli stałego Koordynatora 

w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do 

utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego bądź e-mail z Zamawiającym, w tym w zakresie 

wsparcia w umawianiu wizyt. Do zadań Koordynatora będzie należało sprawowanie nadzoru nad 

świadczeniem usług.  

3. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane 

będą na bieżąco drogą elektroniczną, ustnie lub telefonicznie pracownikowi Wykonawcy 

pełniącemu funkcję Koordynatora.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu 

przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

30 dni od dnia zgłoszenia, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych 

nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby 

Zamawiającego.   

5. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji Umowy.  

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osoby Koordynatora w wymiarze co najmniej ¼ etatu.    

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, odnoszących się do spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby wykonującej określone 

w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 

dokonywania jego oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  

wymogu;  



 

 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usług.  

8. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez  

Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby Koordynatora:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu (co 

najmniej ¼ etatu) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy;;  

2) z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dokumentu 

potwierdzającego nawiązanie stosunku pracy z osobą  wykonującej w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika, wysokości 

wynagrodzenia za pracę). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy   

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię  i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

10. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia Umowy zobowiązuje się uzyskać od osób 

skierowanych do realizacji zamówienia zgodę na przekazanie Zamawiającemu ich danych 

osobowych oraz poinformować ich o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego ich danych 

osobowych zgodnie z § 11 ust. 4-5 umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że osoby świadczące usługi mają niezbędne kwalifikacje do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

12. Koordynator może zostać zastąpiony w sytuacji fluktuacji kadr lub nieobecności w pracy 

spowodowanej wykorzystywaniem urlopu lub otrzymaniem zwolnienia lekarskiego.   



 

 

13. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dane osoby zastępującej niezwłocznie 

po dokonaniu zmiany, niezależnie czy dotyczy ona jednego dnia czy dłuższego okresu.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia osoby zastępującej osobę pierwotnie przydzieloną do 

realizacji zamówienia.  

15. Zmiana osoby nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wszelkie 

koszty związane ze zmianą personelu ponosi Wykonawca.  

  

§ 7  

1. Wykonawca zapewnia, że zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po jej 

wygaśnięciu zachowa w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z jej realizacją, 

dotyczące osób uprawnionych do świadczeń medycznych na podstawie niniejszej Umowy i zapewni 

zachowanie tej tajemnicy w tym samym zakresie przez wszystkie osoby i podmioty, z pomocą 

których wypełniać będzie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.   

2. Postanowienie ust. 1 nie wyłącza, ani nie ogranicza dalej idącej ochrony dotyczącej praw pacjenta  i 

dokumentacji medycznej, określonej odrębnymi przepisami prawa.   

  

§ 8  

W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania przedmiotu Umowy polegającego  w 

szczególności na błędzie lekarskim, błędnej diagnozie lub naruszeniu etyki lekarskiej, odpowiedzialność 

cywilną ponosi Wykonawca.   

  

§ 9  

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek z 

przypadków określonych w niniejszym paragrafie.   

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:   

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do udzielania usług medycznych;   

2) udzielania usług medycznych przez osoby nieuprawnione, lub nie posiadające wymaganych 

kwalifikacji;   

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy, przerwał jej wykonywanie i nie wznowił jej - 

pomimo pisma Zamawiającego, a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 15 

dni roboczych (w rozumieniu Umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);   

4) udzielania usług bez wymaganego sprzętu i aparatury medycznej lub z użyciem sprzętu i 

aparatury medycznej nieodpowiadającej obowiązującym przepisom oraz nieposiadającej 

aktualnych przeglądów technicznych i elektroenergetycznych wykonanych przez uprawnione 

serwisy.   

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.   



 

 

3. Odstąpienie od Umowy na podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w 

postaci odstąpienia od Umowy, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże 

nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, 

nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już 

wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy).   

4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce 

Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym 

orzeczeniem Sądu.   

 

§ 10  

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  o 

dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji 

przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych 

związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (dalej: 

„RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.  

Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, 

prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.   

2. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:   

1) zostały ujawnione do wiadomości publicznej;   

2) staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego;   

3) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody; lub   

4) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron; lub   

5) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną umowy zgodnie 

z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy.   

3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić 

dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, 

którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony,  i którzy 

wykonują obowiązki wynikające z umowy.   

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych 

osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania 

Umowy.   

5. Każda ze Stron zobowiązana jest chronić tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, w posiadanie 

której weszła w ramach wykonywania Umowy i przedsięwziąć kroki zmierzające do zapewnienia 

ochrony tajemnicy drugiej Strony, co najmniej takie jakie przedsięwzięła do ochrony tajemnicy 

swojego przedsiębiorstwa, a w szczególności, zobowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie kroki, 

aby dostęp do poufnych informacji miały jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w działania 

na rzecz Zamawiającego.   



 

 

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz 

Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, 

uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy 

pisemną umowę o zachowaniu poufności.   

7. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga 

Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich 

skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej 

Stronie w formie pisemnej.   

8. Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy oraz 

w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Termin ten nie uchybia 

terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.).   

  

§ 11  

1. Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, że:   

a) Zamawiający jest administratorem danych osobowych pracowników, w tym osób 

odbywających staż, a także kandydatów do pracy i przetwarza te dane w celu realizacji 

obowiązków prawnych nałożonych na Zamawiającego działającego w charakterze 

pracodawcy,   

b) Wykonawca jest administratorem danych osobowych pracowników Zamawiającego i osób 

odbywających staż, a także kandydatów do pracy wskazanych przez Zamawiającego w ramach 

świadczenia usług medycznych, obejmujących profilaktykę medyczną w zakresie medycyny 

pracy.   

2. Zamawiający realizując nałożone na niego obowiązki prawne udostępnia Wykonawcy dane 

osobowe pracowników i osób odbywających staż, a także kandydatów do pracy u Zamawiającego 

w celu umożliwienia Wykonawcy świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, których są administratorem, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).  

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Zamawiający informuje, iż:  

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, oraz 

osób, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy jest  

Zamawiający, tj. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

b) nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych  

Zamawiającego, z którym można skontaktować się elektronicznie pod adresem: 

iod@itl.waw.pl .  

c) dane osób wymienionych w ust. 1 lit. a) będą przetwarzane przez Zamawiającego w celach:  

− związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) (dane 

Wykonawcy) oraz f) RODO (dane innych osób),  

− dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (w szczególności: prowadzenia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, sądowych, egzekucyjnych lub 

związanych z powstaniem szkód) na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO,  

− ochrony żywotnych interesów osoby, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. d) RODO,  



 

 

− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązki skarbowe, 

wymagane przepisami przechowywanie itp.), na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. c) RODO;  

d) odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w ust. 4 lit. a) będą pracownicy  i 

współpracownicy Zamawiającego, organy i instytucje kontroli (nadzoru) oraz podmioty, 

którym Zamawiający może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w 

pkt 3, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (dane nie będą przekazywane poza  

EOG);  

e) dane osób wymienionych w ust. 4 lit. a) będą przechowywane przez okres, w którym możliwe 

będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej Umowy wynikający z przepisów prawa oraz 

zgodny z wewnętrznymi regulacjami przechowywania dokumentów przez Zamawiającego, ze 

szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących realizowanych projektów zawartych 

m.in. w umowach, wytycznych, podręcznikach oraz innych wiążących dokumentach 

dotyczących realizacji projektów;  

f) osoby wymienione w ust. 4 lit. a) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

g) osobom wymienionym w ust. 4 lit. a) nie przysługuje prawo usunięcia ich danych osobowych, 

ani prawo do przenoszenia danych osobowych - podanie danych osobowych jest warunkiem 

zawarcia lub realizacji Umowy, a zatem konsekwencją niepodania danych może jest brak 

możliwości jej zawarcia lub realizacji;  

h) Zamawiający nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który 

prowadziłby do podjęcia w ten sposób decyzji wobec osób wymienionych w ust. 4 lit. a) w tym 

również nie dochodzi do profilowania tych osób.  

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu w toku 

realizacji niniejszej Umowy, ciążące na stronach obowiązki informacyjne z zakresu art. 13 i 14 

RODO, a w szczególności poinformował osoby, o których mowa w ust. 4 lit. a), o przetwarzaniu ich 

danych osobowych przez Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z treścią § 11 ust. 4-5 Umowy osoby wymienione w ust. 4 

lit. a).  

  

§ 12  

Strony niniejszej umowy niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić.  

 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach i na 

zasadach określonych w art. 439, 454-455 ustawy Pzp.   

2. Zamawiający dokona zmiany treści zawartej umowy w następujących w przypadkach:   

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, oraz pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych;   



 

 

2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony,   

3) zmiany planowanego terminu rozpoczęcia świadczenia, w przypadku gdy, z uwagi na datę 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, nie będzie możliwe rozpoczęcie świadczenia w terminie 

pierwotnie wskazanym w SWZ.   

3. W przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota 

maksymalnego wynagrodzenia brutto oraz odpowiednio cena jednostkowa brutto,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty 

wykonania przez Wykonawcę zamówienia, wynikającego z zawartej umowy. Każda ze Stron, w 

terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 

wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych 

może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmiany.  

4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w niższym wymiarze niż pełen etat.  

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 3 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia oraz drugiej strony stosunku 

pracy lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia  z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzania 

dodatkowych składek od wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób.  

6. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 4 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

uzasadnionego wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów 

potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wskazać wartość 

dodatkowych kosztów wykonania umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany wskazanych 

przepisów prawnych.  

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 3, Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 



 

 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

Wykonawca obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za 

każdy ujawniony przypadek. 

8. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

dotyczących winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 75% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 5 ust. 2 Umowy. 

9. W przypadku oczekiwania na badania medycyny pracy, Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 0,0504% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 

2 Umowy, za każdy dzień zwłoki przekraczający 7 dni roboczych w przeprowadzeniu badania 

medycyny pracy od momentu zgłoszenia Wykonawcy potrzeby ww. badania przez Zamawiającego 

– czas oczekiwania jest liczony wyłącznie dla wizyty w mieście wskazanym przez Pacjenta, czyli 

odpowiednio Warszawie, Trójmieście albo Wrocławiu. Propozycja wizyty w innej miejscowości, niż 

wskazana przez Pacjenta spośród wymienionych w zdaniu poprzednim, jest traktowana jako brak 

realizacji świadczenia w terminie, od którego nalicza się kary umowne, chyba, że Pacjent wyrazi na  

to udokumentowaną zgodę. 

10. W przypadku osób po długotrwałej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,0504% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki w badaniu przekraczający 

następny dzień po terminie ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika – czas oczekiwania 

jest liczony wyłącznie dla wizyty w mieście wskazanym przez Pacjenta, czyli odpowiednio 

Warszawie, Trójmieście albo Wrocławiu. Propozycja wizyty w innej miejscowości, niż wskazana 

przez Pacjenta spośród wymienionych w zdaniu poprzednim, jest traktowana jako brak realizacji 

świadczenia w terminie, od którego nalicza się kary umowne, chyba, że Pacjent wyrazi na to 

udokumentowaną zgodę. 

11. W przypadku badań diagnostycznych Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,0504% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu badań laboratoryjnych i diagnostycznych, przekraczający 2 dni robocze, 

z wyjątkami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

12. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania 

pisemnego potwierdzenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). 

13. Łączna wysokość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 2520 % 

wartości umowy.   

14. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.  

15. Postanowienie ust. 14 nie dotyczy zmiany takich danych jak: aktualizacja osób uprawnionych, 

numery faksów, telefonów, których zmiana staje się skuteczna po uprzednim powiadomieniu 

drugiej strony na piśmie.  



 

 

§ 14  

1. Umowa została sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej - zgodnie z art. 78¹ §1 Kodeksu 

cywilnego i zostaje zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została 

przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Wykonawcy  

lub Zamawiającego, lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 1 i 2 Umowy, pod 

rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie 

niezwłocznie pod tym samym rygorem.  

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 

porozumienia, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z Umowy.   

6. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron.  

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.   

  

  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  

     



 

 

Załącznik nr 6 do SWZ  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - dla Części nr 2   

  

Umowa Nr ………..  

  

zawarta w części zamówienia nr 2 w dniu ……………… 2022 r.  

pomiędzy  

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000023097, NIP 525-000-93-12, Regon: 000132629, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………...…………………..…………..  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

  

a  

  

……………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd …………………… pod numerem KRS ……………………., o numerze REGON:  

…………………, NIP: ………………..,  zwana/y 

dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym/ą przez:  

……………………………………………………………………...…………………..…………..  

……………………………………………………………………...…………………..…………..  

  

zwanymi łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”  

  

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ……………………………… w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych w art. 3 

ustawy.  

  

Zważywszy, że:  

a) Wykonawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej wpisanym do właściwego rejestru;  

b) Wykonawca zamierza świadczyć na rzecz Pacjentów Świadczenia określone w niniejszej Umowie, 

natomiast Pacjenci zamierzają korzystać ze Świadczeń zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy;  

Strony postanowiły, co następuje:  

  

 



 

 

§ 1  

Użyte na potrzeby Umowy określenia oznaczają:  

1) Członek rodziny – osoba fizyczna, pozostająca z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie 

domowym i będąca jego małżonkiem lub partnerem życiowym lub dziecko pracownika, jego 

małżonka lub partnera życiowego, a także dzieci przez nich przysposobione – w wieku do 

ukończenia 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 lat, dziecko z 

orzeczoną niepełnosprawnością – bez ograniczeń wiekowych  – w zależności od wybranego 

Zakresu abonamentowego;  

2) Oświadczenie o Objęciu Ochroną Abonamentową – oświadczenie Pacjenta podpisane zgodnie 

ze wzorem obowiązującym u Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy (jeśli 

dotyczy);  

3) Pacjent – pracownik Zamawiającego lub Członek rodziny pracownika korzystający ze Świadczeń 

udzielanych przez Wykonawcę w ramach Umowy;   

4) Pakiety – dostępne u Wykonawcę pakiety obejmujące pracowników, Współpracowników i 

Członków rodzin, wskazane szczegółowo w § 6 ust. 2;  

5) Podmioty Współpracujące (Podwykonawcy) – podmioty lecznicze, posiadające placówki 

medyczne, które na podstawie umowy z Wykonawcą realizują Świadczenia;  

6) Sprzęt – wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych oraz inne 

urządzenia, wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę przy udzielaniu 

Świadczeń;  

7) Świadczenie – świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;  

8) Współpracownik – osoba fizyczna związana z Zamawiającym umową cywilnoprawną, na 

podstawie której Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia; w zależności od 

decyzji Zamawiającego Współpracownicy oraz Członkowie ich rodzin mogą być uprawnieni do 

korzystania ze Świadczeń, w takim przypadku postanowienia dotyczące pracowników stosuje 

się odpowiednio do Współpracowników, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej;  

9) Wykaz Pacjentów – wykaz, zawierający dane osób uprawnionych do Świadczeń, zgodny ze 

wzorem ustalonym przez Strony, zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy; 

10) Zakresy – zakresy obejmujące Świadczenia wskazane szczegółowo w Opisie przedmiotu 

zamówienia oraz w Załączniku nr 5 do Umowy (jeśli dotyczy, zgodnie z wzorem obowiązującym 

u Wykonawcy). 

 

  

§ 2  

1. Zamawiający zleca Wykonawcy udzielanie Świadczeń w ramach dostępnych Zakresów na 

warunkach określonych w Umowie na rzecz Pacjentów, których dane zostaną przekazane 

Wykonawcy w Wykazie Pacjentów najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

rozpoczęcia udzielania Świadczeń, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr ……………... do 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.   

2. Wykonawca udzielać będzie Świadczeń w ramach następujących Zakresów: 1) Zakres 

Podstawowy; 2) Zakres Rozszerzony. ; 3) Zakres VIP. 

3. Członkowie rodziny pracownika Zamawiającego są objęci tym samym Zakresem co pracownik.  

Sformatowano: Wyróżnienie

Sformatowano: Wyróżnienie



 

 

4. Udzielanie świadczeń w ramach dostępnych Zakresów, o których mowa w ust. 1, w pierwszym 

miesiącu obowiązywania Umowy, nastąpi od dnia następującegodo 3 dni roboczych 

następujących po dniu przekazania Wykonawcy Wykazu Pacjentów, zgodnie ze wzorem 

określonym w Załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykaz 

Pacjentów nie później niż w ciągu siedmiupięciu dni od dnia zawarcia Umowy.  

5. Naliczenie wynagrodzenia za pierwszy miesiąc kalendarzowy udzielania Świadczeń nastąpi 

proporcjonalnie do ilości dni, w których osoby uprawnione miały rzeczywisty dostęp  

do Świadczeń. 

  

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) udzielania Świadczeń na rzecz Pacjentów z należytą starannością, zgodnie z wymogami 

przepisów prawa oraz zasadami wiedzy medycznej;  

2) udzielania Świadczeń zgodnie z zasadami etyki i deontologii lekarskiej;  

3) zapewnienia, że Świadczenia udzielane będą przez personel medyczny o odpowiednich 

kwalifikacjach i uprawnieniach;  

4) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi, 

administracji, znajomości procedur i obiegu dokumentów obowiązujących u Wykonawcy.  

Dokładny zakres, termin i miejsce szkolenia Strony ustalą oddzielnie.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) terminowego dokonywania opłat za udzielanie Świadczeń w ramach Umowy;  

2) aktualizacji Wykazu Pacjentów, o którym mowa w § 1 Umowy oraz przypisanych im Zakresów, 

poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 13 Umowy, w pliku Excel 

(.xls) zabezpieczonym hasłem, aktualnego Wykazu Pacjentów zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik 1, do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego Pacjenci mają zostać 

objęci danym Zakresem. W przypadku braku aktualizacji Wykazu Pacjentów do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym powinna ona wpłynąć, Wykonawca przyjmie za aktualny ostatni otrzymany 

od Zamawiającego Wykaz Pacjentów. Zamawiający może dokonać modyfikacji przekazanego 

Wykazu Pacjentów do 5 dnia miesiąca, w którym wykonywane są Świadczenia. W takim 

przypadku Wykonawca zachowuje prawo do naliczenia wynagrodzenia za pełny miesiąc.  

Usunięcie pracownika lub Pacjenta z Wykazu Pacjentów możliwe jest tylko w przypadkach 

określonych w  ust. 4 pkt. 2) poniżej, pod warunkiem, że nie wykonano w danym miesiącu na 

rzecz takiej osoby żadnych Świadczeń;  

3) przekazywać inne dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy – na 

życzenie Wykonawcy;  

4) przekazać, na wniosek Wykonawcy oryginały Oświadczeń o Objęciu Ochroną Abonamentową  

(jeśli  dotyczy).  

3. Zamawiający oświadcza, że gwarancja minimalnej liczby pracowników i współpracowników, 

zawarta została w Opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.   

4. Zamawiający oświadcza, że Pacjent wskazany w Wykazie Pacjentów nie zostanie z niego 

wykreślony przed upływem 12 miesięcy od dnia wpisu w Wykazie Pacjentów, chyba że:  

1) umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna pomiędzy Zamawiającym i jego pracownikiem lub 

Współpracownikiem została rozwiązana lub wygasła (w takim przypadku wykreśleniu podlega 

pracownik lub Współpracownik oraz ich Członkowie rodziny);  



 

 

2) Pacjent zostanie wykreślony z Wykazu Pacjentów przez Wykonawcy w terminie do końca 

miesiąca, w którym Członek rodziny ukończył 25 rok życia, chyba że Wykonawcy wyrazi 

pisemną zgodę na kontynuowanie udzielania Świadczeń. W przypadku wyrażenia zgody przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie z tytułu udzielania Świadczeń takiemu Pacjentowi będzie należne 

w wysokości jak za Członka rodziny będącego małżonkiem.   

3) Nastąpi śmierć Pracownika lub Członka rodziny;  

4) Wykonawca wyrazi zgodę na wykreślenie Pacjenta z Wykazu Pacjentów.  

5. Wykreślenie Pacjenta z Wykazu Pacjentów niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 pkt 2) 

powyżej wywołuje skutek po upływie 12 miesięcy od dnia wpisu danego Pacjenta do Wykazu 

Pacjentów.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy 

na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

  

§ 4  

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.   

2. Wykonawca potwierdza, że podwykonawcy są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 

spełniającymi wszelkie prawne wymogi do udzielania zleconych im Świadczeń.  

 

3. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za 

czynności wykonane przez podwykonawcę/ów oraz jego/ich personel oraz ich zaniechania, jak za 

działania i zaniechania własne.  

4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy 

upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji 

przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy. W przypadku powstania z tego powodu 

opóźnienia w realizacji Umowy, odpowiedzialność za nie na zasadzie ryzyka ponosi Wykonawca.  

5. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami 

zobowiązania do zachowania przez podwykonawców poufności, o której mowa w § 8 Umowy, 

obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w § 7 

umowy oraz innych obowiązków nałożonych przez Wykonawcę Umową podwykonawczą, które 

powinny być wykonywane przez podwykonawców niniejszą Umową ze względu na 

uwarunkowania Zamawiającego.   

  

§ 5  

1. Świadczenia będą udzielane w lokalach Wykonawcy lub Podmiotów Współpracujących.   

2. Świadczenia na rzecz Pacjenta udzielane będą na podstawie Oświadczenia o Objęciu Ochroną 

Abonamentową, podpisanego przez Pacjenta osobiście lub – w przypadku Pacjentów 

niepełnoletnich – przez przedstawiciela ustawowego Pacjenta. (jeśli dotyczy)  

3. Świadczenia będą udzielane przez Wykonawcę w sposób nienaruszający tajemnicy lekarskiej oraz 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Pacjenta.  

4. Szczegółowe zasady udzielania Świadczeń określa Regulamin udzielania Świadczeń zdrowotnych 

obowiązujący u Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy oraz Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.  



 

 

5. Wykonawca wyznacza osobę wskazaną w § 13 ust. 8 pkt 2) do pełnienia roli stałego Koordynatora 

w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do 

utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego bądź e-mail z Zamawiającym, w tym w zakresie 

wsparcia w umawianiu wizyt. Do zadań Koordynatora będzie należało sprawowanie nadzoru nad 

świadczeniem usług.  

6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane 

będą na bieżąco drogą elektroniczną, ustnie lub telefonicznie pracownikowi Wykonawcy 

pełniącemu funkcję Koordynatora.  

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowej realizacji Umowy.  

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osoby określonej w ust. 5 powyżej.    

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, odnoszących się do spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby wykonującej określone 

w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 

dokonywania jego oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  

wymogu;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usług.  

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy stosunku pracy  w wymiarze 

co najmniej ¼ etatu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby Koordynatora:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu (co najmniej ¼ etatu) 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy;;  

2) z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dokumentu 

potwierdzającego nawiązanie stosunku pracy osoby wykonującej w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

PodwykonawcyWykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika, wysokości 

wynagrodzenia za pracę). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  



 

 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

12. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia Umowy zobowiązuje się uzyskać od osób 

skierowanych do realizacji zamówienia zgodę na przekazanie Zamawiającemu ich danych 

osobowych oraz poinformować ich o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego ich danych 

osobowych zgodnie z § 7 ust. 6-7 umowy.  

13. Wykonawca oświadcza, że osoby świadczące usługi mają niezbędne kwalifikacje do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

14. Koordynator może zostać zastąpiony w sytuacji fluktuacji kadr lub nieobecności w pracy 

spowodowanej wykorzystywaniem urlopu lub otrzymaniem zwolnienia lekarskiego.   

15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dane osoby zastępującej 

zastępującego niezwłocznie po dokonaniu zmiany, niezależnie czy dotyczy ona jednego dnia czy 

dłuższego okresu.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia osoby zastępującej osobę pierwotnie przydzieloną do 

realizacji zamówienia.  

17. Zmiana osoby nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wszelkie 

koszty związane ze zmianą personelu ponosi Wykonawca.  

  

§ 6  

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy przez cały okres 

obowiązywania umowy wynosi: ………………..zł netto (słownie: …………… złotych), tj. ……………… zł 

brutto (słownie: …………………. złotych).  

2. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 

stanowiącego sumę cen jednostkowych za udzielanie Pacjentom Świadczeń w ramach wskazanych 

przez Zamawiającego Zakresów i Pakietów. Podstawę do obliczania wynagrodzenia za dany 

miesiąc stanowi aktualny dla danego miesiąca Wykaz Pacjentów, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 

2) oraz określone poniżej stawki cen jednostkowych dla poszczególnych Zakresów i Pakietów:  

  

1) Pakiet indywidualny:  

a) Zakres podstawowy: ……………………………zł netto;  

b) Zakres rozszerzony: ……………………………zł netto;  

c) Zakres VIP: …………………………………………zł netto 

  

2) Pakiet partnerski:  

a) Zakres podstawowy: ……………………………zł netto;  



 

 

b) Zakres rozszerzony: ……………………………zł netto;  

c)   Zakres VIP: …………………………………………zł netto 

 

3) Pakiet rodzinny:  

a) Zakres podstawowy: ……………………………zł netto;  

b) Zakres rozszerzony: ……………………………zł netto.  

c)  Zakres VIP: …………………………………………zł netto 

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne za każdy miesiąc z góry na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę, wystawionej do 15-

go dnia każdego miesiąca przez Wykonawcę, następującego po miesiącu, którego dotyczy 

rozliczenie świadczenia.   

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie składniki Przedmiotu Umowy 

wyszczególnione w § 2 Umowy, wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające 

z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, w tym koszty 

związane z prawami zależnymi, a także podatki, jeśli są należne.  

5. Zapłata przez Zamawiającego należności wynikającej z faktury VAT dokonana zostanie przelewem, 

w terminie do 2114 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.   

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej.  

7. Fakturę należy wystawić na:  …………………………….. 

Warszawa  NIP: …………………..  a ponadto faktura musi określać, numer Umowy i 

Przedmiot Umowy.  

8. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur VAT w formie elektronicznej na adres: 

...................@il-pib.pl 

9. Błędne wystawienie faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu jej uzupełnienia lub 

wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności liczy się od dnia dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności  

11. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi w 

ostatnim dniu terminu płatności  

12. W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności za wykonanie przez Wykonawcę Świadczenia, 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.   

13. W przypadku zaległości w dokonywaniu płatności, wpłacone przez Wykonawcę kwoty w pierwszej 

kolejności zalicza się na poczet płatności najwcześniej wymagalnych.   

14. W przypadku braku wpłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie wymagalności 

Wykonawca, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zapłaty Zamawiającemu w formie pisemnej, 

ma prawo wstrzymać wykonywanie Świadczeń na rzecz Zamawiającego.  

15. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego rozbieżności zawartych w 

poszczególnych pozycjach faktur, Strony zobowiązują się do jak najszybszego wyjaśnienia tych 

rozbieżności.  

 



 

 

§ 61 E-Faktura 

6. W zakresie wynagrodzenia opisanego w § 6 ust. 1  Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie 

faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur  w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

7. Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Wykonawcę określa Regulamin przesyłania 

faktur w formie elektronicznej, stanowiący Załącznik nr … do niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca prześle Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 

… ust…... 

9. Zmiana powyższego adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy, jednakże dla jej skuteczności 

wymagane jest powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej w trybie opisanym w Regulaminie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej. Skutki braku przekazania informacji o zmianie  adresu e-

mail, o którym mowa powyżej, obciążają bezpośrednio Zamawiającego. 

10. Zamawiający ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej po 

wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy w trybie określonym w Regulaminie przesyłania faktur 

w formie elektronicznej. W przypadku wycofania zgody Wykonawca traci możliwość wystawiania 

faktur w formie elektronicznej ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego po otrzymaniu 

powiadomienia. 

 

 

§ 7  

1. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, będzie przetwarzał 

dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz 

prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.   

2. Wykonawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Pacjentów wskazane w Wykazie Pacjentów 

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wykonawcy oraz Pacjentów, polegających na 

umożliwieniu korzystania ze Świadczeń oraz dokonywaniu rozliczeń z tego tytułu.  

3. Zamawiający oświadcza, że Wykaz Pacjentów zawiera dane osób, które wyraziły zgodę na objęcie 

ochroną abonamentową, określoną w Załączniku 3 do Umowy (jeśli dotyczy).  

4. W przypadku gdyby niezbędne okazało się zawarcie umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Strony zobowiązują się do jej zawarcia.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu przez 

Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1).  

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Zamawiający informuje, iż:  

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, oraz 

osób, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy jest  

Zamawiający, tj. …………………………………………….Warszawa;  



 

 

b) nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych  

Zamawiającego, z którym można skontaktować się elektronicznie pod adresem: 

iod@itl.waw.pl .  

c) dane osób wymienionych w ust. 1 lit. a) będą przetwarzane przez Zamawiającego w celach:  

− związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) (dane 

Wykonawcy) oraz f) RODO (dane innych osób),  

− dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (w szczególności: prowadzenia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, sądowych, egzekucyjnych lub 

związanych z powstaniem szkód) na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO,  

− ochrony żywotnych interesów osoby, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. d) RODO,  

− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązki skarbowe, 

wymagane przepisami przechowywanie itp.), na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. c) RODO;  

d) odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w ust. 6 lit. a) będą pracownicy  i 

współpracownicy Zamawiającego, organy i instytucje kontroli (nadzoru) oraz podmioty, 

którym Zamawiający może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w 

pkt 3, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (dane nie będą przekazywane poza  

EOG);  

e) dane osób wymienionych w ust. 6 lit. a) będą przechowywane przez okres, w którym możliwe 

będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej Umowy wynikający z przepisów prawa oraz 

zgodny z wewnętrznymi regulacjami przechowywania dokumentów przez Zamawiającego, ze 

szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących realizowanych projektów zawartych 

m.in. w umowach, wytycznych, podręcznikach oraz innych wiążących dokumentach 

dotyczących realizacji projektów;  

f) osoby wymienione w ust. 6 lit. a) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

g) osobom wymienionym w ust. 6 lit. a) nie przysługuje prawo usunięcia ich danych osobowych, 

ani prawo do przenoszenia danych osobowych - podanie danych osobowych jest warunkiem 

zawarcia lub realizacji Umowy, a zatem konsekwencją niepodania danych może jest brak 

możliwości jej zawarcia lub realizacji;  

h) Zamawiający nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który 

prowadziłby do podjęcia w ten sposób decyzji wobec osób wymienionych w ust. 6 lit. a) w tym 

również nie dochodzi do profilowania tych osób.  

7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił wobec osób, których dane udostępni Zamawiającemu w toku 

realizacji niniejszej Umowy, ciążące na stronach obowiązki informacyjne z zakresu art. 13 i 14 

RODO, a w szczególności poinformował osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a), o przetwarzaniu ich 

danych osobowych przez Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy.  

Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z treścią § 7 ust. 6-7 Umowy osoby wymienione w ust. 6 lit. 

a).  

  

  



 

 

§ 8  

1. Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną im udostępnione 

lub przekazane przez drugą Stronę w związku z jej wykonaniem, nie udostępniania ich w 

jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony i wykorzystywania ich 

tylko do celów określonych w Umowie.  

2. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji 

przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych 

związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) 

(dalej: „RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.   

3. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:   

1) zostały ujawnione do wiadomości publicznej;   

2) staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 

bezprawnego;   

3) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody; lub   

4) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron; lub   

5) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną umowy 

zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy.   

4. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 

przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się 

zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom 

Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i 

którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy.   

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych 

osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania 

Umowy.   

6. Każda ze Stron zobowiązana jest chronić tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, w 

posiadanie której weszła w ramach wykonywania Umowy i przedsięwziąć kroki zmierzające do 

zapewnienia ochrony tajemnicy drugiej Strony, co najmniej takie jakie przedsięwzięła do 

ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, a w szczególności, zobowiązana jest przedsięwziąć 

odpowiednie kroki, aby dostęp do poufnych informacji miały jedynie osoby bezpośrednio 

zaangażowane w działania na rzecz Zamawiającego.   

7. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz 

Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, 

uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy 

pisemną umowę o zachowaniu poufności.   



 

 

8. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga 

Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich 

skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej 

Stronie w formie pisemnej.   

9. Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy oraz 

w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Termin ten nie uchybia 

terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.).   

  

  

§ 9 

1. W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania przedmiotu Umowy polegającego w 

szczególności na błędzie lekarskim, błędnej diagnozie lub naruszeniu etyki lekarskiej, 

odpowiedzialność cywilną ponosi Wykonawca.   

2. W  każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania usług Zamawiający ma prawo do 

zgłoszenia Koordynatorowi nieprawidłowości.  

3. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie 

później niż w terminie 30 dni) rozpatrzyć zgłoszenie, w tym w szczególności udzielić wszelkich 

informacji dotyczących okoliczności podanych w zgłoszeniu.  

4. W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie udzieli, lub gdy udzielenie 

przez Wykonawcę w ramach Usług danej usługi zdrowotnego przez Wykonawcę na zasadach 

opisanych Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu na rzecz Pacjenta 100%, udokumentowanych i poniesionych przez Pacjenta lub 

Przedstawiciela ustawowego Pacjenta (w przypadku gdy świadczenie zrealizowane było na rzecz 

dziecka posiadającego uprawnienia do pakietu medycznego) kosztów uzyskania tego świadczenia 

zdrowotnego w innym podmiocie leczniczym. Zwrot kosztów świadczenia powinien być dokonany 

przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów. 

5. W przypadku oczekiwania na wizytę do lekarza rodzinnego, Zamawiający naliczy karę umowną  

w wysokości 0,105% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 

1 Umowy, za każdy dzień zwłoki przekraczający 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia 

Wykonawcy potrzeby wizyty przez Pacjenta – czas oczekiwania jest liczony wyłącznie dla wizyty w 

mieście wskazanym przez Pacjenta, czyli odpowiednio w Warszawie, Trójmieście albo Wrocławiu. 

Propozycja wizyty w innej miejscowości, niż wskazana przez Pacjenta spośród wymienionych w 

zdaniu poprzednim, jest traktowana jako brak realizacji świadczenia w terminie, od którego nalicza 

się kary umowne, chyba, że Pacjent wyrazi na to udokumentowaną zgodę. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli za zgodą pacjenta Wykonawca zapewni szybki termin porady 

telefonicznej z lekarzem internistą/pediatrą, podczas której, na podstawie wywiadu medycznego 

lekarz może wystawić skierowanie, receptę bądź zwolnienie lekarskie  

z zastrzeżeniem, że czas oczekiwania na poradę nie przekroczy 1 dnia roboczego. 

6. W przypadku oczekiwania na wizytę do lekarza innego niż rodzinny, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki przekraczający 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

Wykonawcy potrzeby wizyty przez Pacjenta – czas oczekiwania jest liczony wyłącznie dla wizyty w 

mieście wskazanym przez Pacjenta, czyli odpowiednio w Warszawie, Trójmieście albo Wrocławiu. 

Sformatowano: Odstęp Po:  0,8 pkt

Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa

Sformatowano: Odstęp Po:  4,55 pkt



 

 

Propozycja wizyty w innej miejscowości, niż wskazana przez Pacjenta spośród wymienionych w 

zdaniu poprzednim, jest traktowana jako brak realizacji świadczenia w terminie, od którego nalicza 

się kary umowne, chyba, że Pacjent wyrazi na to udokumentowaną zgodę. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli za zgodą pacjenta Wykonawca zapewni szybki termin porady 

telefonicznej z lekarzem specjalistą (innym niż internista/pediatra), podczas której, na podstawie 

wywiadu medycznego lekarz może wystawić skierowanie, receptę bądź zwolnienie lekarskie z 

zastrzeżeniem, że czas oczekiwania na poradę nie przekroczy 5 dni roboczych. 

7. W przypadku realizacji preferencji ubezpieczonego lub współubezpieczonego dotyczących 

wskazania: lokalizacji placówki, terminu konsultacji lub lekarza, terminy realizacji wizyty określone 

w pkt 5 i 6 nie obowiązują. 

7.8. Łączna wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy nie może przekroczyć 2520% wartości 

umowy.  

  

§10  

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……… roku,  przy czym udzielanie Świadczeń rozpocznie się w 

terminie określonym w § 2 ust. 4 Umowy.   

2. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy, tj. od dnia ……………. r. do dnia ………….. r.  

lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, w zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.  

3. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek z 

przypadków określonych poniżej.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:  

1) Utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do udzielania usług medycznych,  

2) Udzielania usług medycznych przez osoby nieuprawnione, lub nie posiadające wymaganych 

kwalifikacji,  

3) Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy, przerwał jej wykonywanie i nie wznowił jej - 

pomimo pisma Zamawiającego, a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 15 

dni roboczych (w rozumieniu Umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),  

4) Udzielania usług bez wymaganego sprzętu i aparatury medycznej lub z użyciem sprzętu i 

aparatury medycznej nieodpowiadającej obowiązującym przepisom oraz nieposiadającej 

aktualnych przeglądów technicznych i elektroenergetycznych wykonanych przez uprawnione 

serwisy,  

5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy na podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w 

postaci odstąpienia od Umowy, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, 

jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą 



 

 

Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już 

wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy).  

6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce 

Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym 

orzeczeniem Sądu.  

7. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z 

zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, po upływie 

12 miesięcy trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.  

  

§11  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach i na 

zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp.   

2. Zamawiający dokona zmiany treści zawartej umowy w następujących w przypadkach:   

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, oraz pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych;   

2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,   

3) zmiany planowanego terminu rozpoczęcia świadczenia, w przypadku gdy, z uwagi na datę 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, nie będzie możliwe rozpoczęcie świadczenia w 

terminie pierwotnie wskazanym w SWZ.   

3. W przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota 

maksymalnego wynagrodzenia brutto oraz odpowiednio cena jednostkowa brutto,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na 

koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia, wynikającego z zawartej umowy. Każda 

ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia 

od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie 

ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

zmiany.  

4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 



 

 

minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w niższym wymiarze niż pełen etat.  

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 3 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia oraz drugiej strony stosunku 

pracy lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia  z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzania 

dodatkowych składek od wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób.  

6. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2,3,4 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

uzasadnionego wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów 

potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wskazać wartość 

dodatkowych kosztów wykonania umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany wskazanych 

przepisów prawnych.  

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 3, Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. W przypadku braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, Wykonawca obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek.   

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. Postanowienie ust. 8 nie dotyczy zmiany takich danych jak: aktualizacja osób uprawnionych, 

numery faksów, telefonów, których zmiana staje się skuteczna po uprzednim powiadomieniu 

drugiej strony na piśmie.  

  

§12  

Strony niniejszej umowy niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. 

   

§13  

  

1. W przypadku zaistnienia sprzeczności w zapisach Umowy wraz z załącznikami, pierwszeństwo 

mają: Umowa, Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy), Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2a do Umowy),  Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 6 do 

Umowy), Regulamin Udzielania Świadczeń (Załącznik nr 4 do Umowy), Zakres Świadczeń w ramach 

pakietów (Załącznik nr 5 do Umowy).    

2. Umowa została sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej - zgodnie z art. 78¹ §1 Kodeksu 

cywilnego i zostaje zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.   



 

 

4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została 

przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru 

lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny 

Wykonawcy lub Zamawiającego, lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w ust. 9 poniżej, pod 

rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie 

niezwłocznie pod tym samym rygorem.  

5. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 

porozumienia, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z 

Umowy.   

7. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron.  

8. Strony wskazują następujące osoby uprawnione do kontaktu w zakresie niniejszej Umowy:  

1) ze strony Zamawiającego:  

……………….,  e-mail:………………., tel. …………………..  

……………….,  e-mail:………………., tel. …………………..  
2) ze strony Wykonawcy: ………………., e-mail: ………………., tel. ……………………. – pełniący 

rolę Koordynatora.  

  

9. W razie zmiany uprawnionej osoby lub zmiany jej danych kontaktowych Strona, której zmiana 

dotyczy, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie pocztą 

elektroniczną na adres wskazany powyżej. Zmiany te nie wymagają aneksu do Umowy.  

  

10. Integralną część niniejszej umowy stanowią:   

  

Załącznik nr 1 – Wykaz Pacjentów (wzór)   

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia   

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o Objęciu Ochroną Abonamentową (wzór) – jeśli dotyczy  

Załącznik nr 4 – Regulamin Udzielania Świadczeń Wykonawcy  

Załącznik nr 5 – Zakres Świadczeń w ramach pakietów (jeśli dotyczy)  

Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy  

   

  Wykonawca      Zamawiający  

  

   

  

 


