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Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr ………………… 

 

zawarta w dniu ……………………………… pomiędzy:  

 

Sinfonią Varsovią  z  siedzibą w Warszawie (03-849), ul. Grochowska 272, NIP: 525-241-43-53, REGON: 

141246217, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ………………………… 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne, 

na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

„PZP). 

 

§ 1. 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej; 

3) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku. o służbie medycyny pracy; 

4) jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą; 

5) dysponuje personelem medyczny o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do świadczenia 

usług medycznych, w tym posiadający uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej 

niezdolności do pracy, a także do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 

pracowników. 

 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług medycznych dla 

pracowników Zamawiającego i innych osób uprawnionych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z 

najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej, według swojej najlepszej 

wiedzy, rzetelnie i terminowo, z zachowaniem troski o najlepiej pojęty interes Zamawiającego oraz 

osób uprawnionych do korzystania z usług medycznych oraz w sposób spełniający co najmniej 

wymagania określone w Opisie warunków przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zapewnić  placówki 

medyczne w lokalizacjach wskazanych w opisie warunków przedmiotu zamówienia, przy 



załącznik nr 4 do SWZ   

ZP/TP/4/2022   

Strona 2 z 17  

jednoczesnym zagwarantowaniu Zamawiającemu możliwości korzystania ze wszystkich innych 

swoich zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zapewnić możliwość 

korzystania przez osoby uprawnione do usług medycznych ze zintegrowanego elektronicznego 

systemu obsługi dokumentacji pacjenta, obejmującego co najmniej: historię chorób pacjenta, wykaz 

wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych, 

dostępnego w placówkach własnych Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zapewnić możliwość 

korzystania przez osoby uprawnione do usług medycznych ze zintegrowanego, elektronicznego 

systemu rejestracji wizyt lekarskich, obejmującego co najmniej: możliwość rezerwacji wizyt on-line 

przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, dostęp 

on-line do wyników badań laboratoryjnych, dostępnego w placówkach własnych Wykonawcy. 

 

§ 3. 

Zakres świadczeń zdrowotnych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania oraz do utrzymywania stanu gotowości do udzielania, na 

warunkach niniejszej Umowy, następujących świadczeń zdrowotnych: 

1) świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (zwanych dalej „Świadczeniami Medycyny 

Pracy”) – zgodnie, w szczególności, z przepisami: ustawy Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w ustawie Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, w szczególności przez:   

a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w ustawie 

Kodeks pracy,   

b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w ustawie Kodeks pracy i w przepisach 

wydanych na jego podstawie,   

c) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i  zagrożenia 

występujące w miejscu pracy,   

d) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii 

zawodowej,   

e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne 

choroby związane z wykonywaną pracą,   

f) wykonywanie szczepień ochronnych wynikających z obowiązujących przepisów, 

g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, 

a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów 

higienicznych,  

h) młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,   

i) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych 

chorób związanych z wykonywaną pracą,  

j) inicjowanie i realizację promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów 

prozdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,  

k) inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielanie 

pomocy w ich realizacji (informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka 

zawodowego, wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej, współorganizowanie pierwszej 

pomocy przedmedycznej),  

l) prowadzenie analizy stanu zdrowia pracowników,  

m) w przypadkach obligatoryjnych delegowanie swojego lekarza do zakładowej komisji 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  



załącznik nr 4 do SWZ   

ZP/TP/4/2022   

Strona 3 z 17  

n) oferowanie gotowości świadczenia profilaktycznych usług medycznych nie wymienionych 

wyżej; 

2) świadczeń zdrowotnych niewchodzących w zakres medycyny pracy (zwanych dalej 

„Dodatkowymi Świadczeniami Zdrowotnymi”), stanowiących załącznik nr 3, 4, 5, 6 i 7 do 

Umowy. 

2. Wykonawca udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie następujących pakietów medycznych: 

1) pakiet medycyny pracy, którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

przysługujący osobom uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w 

§ 4 niniejszej Umowy; 

2) pakiet indywidualny wariant podstawowy (pracownik Zamawiającego), którego szczegółowy 

zakres określa załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, przysługujący osobom uprawnionym 

wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy; 

3) pakiet partnerski wariant podstawowy (pracownik Zamawiającego oraz osoba bliska 

pracownika), którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, 

przysługujący osobom uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w 

§ 4 niniejszej Umowy; 

4) pakiet rodzinny wariant podstawowy (pracownik Zamawiającego oraz rodzina pracownika), 

którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, przysługujący osobom 

uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy; 

5) pakiet indywidualny wariant rozszerzony (pracownik Zamawiającego), którego szczegółowy 

zakres określa załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, przysługujący osobom uprawnionym 

wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy; 

6) pakiet partnerski wariant rozszerzony (pracownik Zamawiającego oraz osoba bliska 

pracownika), którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, 

przysługujący osobom uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w 

§ 4 niniejszej Umowy; 

7) pakiet rodzinny wariant rozszerzony (pracownik Zamawiającego oraz rodzina pracownika), 

którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, przysługujący osobom 

uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy; 

8) pakiet wariant podstawowy osoby bliskiej (wskazana osoba bliska pracownika), którego 

szczegółowy zakres określa załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, przysługujący osobom 

uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy; 

9) pakiet wariant rozszerzony osoby bliskiej (wskazana osoba bliska pracownika), którego 

szczegółowy zakres określa załącznik nr 7 do niniejszej Umowy, przysługujący osobom 

uprawnionym wpisanym przez Zamawiającego na listę, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy. 

3. W ramach pakietów: pakiet indywidualny wariant podstawowy, pakiet partnerski wariant 

podstawowy, pakiet rodzinny wariant podstawowy, pakiet indywidualny wariant rozszerzony, pakiet 

partnerski wariant rozszerzony, pakiet rodzinny wariant rozszerzony zawarte są świadczenia 

medycyn pracy. 

4. Samodzielny pakiet medycyny pracy dotyczy pracowników Zamawiającego, którzy nie są objęci 

żadnym z pakietów określonych w ust. 3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wariantu opieki (pakietów) - w odniesieniu do danej 

osoby uprawnionej do korzystania z opieki medycznej - z niższego na wyższy w dowolnym 

momencie, zaś z wyższego na niższy - nie częściej niż raz na 12 miesięcy (maksymalnie 2 razy w 

okresie obowiązywania umowy dla danej osoby uprawnionej do korzystania z opieki medycznej). 

6. Wykonawca zapewni dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, internisty, lekarza rodzinnego, 

pediatry) w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych, licząc od dnia rejestracji bez wyboru kryteriów 

wyszukiwania lekarza.  

7. Wykonawca zapewni dostęp do lekarza specjalisty w terminie nie dłuższym niż 5 dni, licząc od dnia 

rejestracji bez wyboru kryteriów wyszukiwania lekarza.  
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8. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Zamawiającego wykonywane będą na 

podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. Badanie kończy 

się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia, którego odbiór pracownik 

Zamawiającego poświadcza na piśmie w rejestrze wydanych zaświadczeń.  

9. Za badania wstępne medycyny pracy wykonane na rzecz pracowników Zamawiającego, którzy nie 

zostali wpisani na listę, o której mowa w § 4, w terminie trzech miesięcy od dnia wystawienia 

zaświadczenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej 

zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy przy uwzględnieniu 10% rabatu.  

10. Wykonawca udzieli osobom uprawnionym zgłoszonym przez Zamawiającego na zasadach 

określonych niniejszą Umową nie mniej niż 10% rabatu od cen obowiązujących w cenniku placówki 

Wykonawcy (własnej lub współpracującej) na pozostałe świadczenia zdrowotne nie objęte niniejszą 

Umową i wykupionym przez pracownika pakietem medycznym. Ww. rabat sumuje się z innymi 

rabatami.  

11. W każdej placówce medycznej, którą zapewnia Wykonawca musi być świadczony pełen zakres 

usług medycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się odpowiednio w 

załączniku nr 3, 4, 5, 6 i 7 do Umowy. Wyjątek mogą stanowić: medycyna pracy, opieka 

stomatologiczna, badania radiologiczne, badania endoskopowe, rehabilitacja oraz konsultacje 

specjalistyczne z zastrzeżeniem, że w każdej oferowanej przez Wykonawcę placówce musi być 

dostępna podstawowa opieka medyczna tj., opieka lekarza internisty i/lub lekarza medycyny 

rodzinnej oraz pediatry, a także musi być dostępny gabinet zabiegowy i punkt pobrań. Wyłączone 

usługi medyczne, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca musi świadczyć w wybranych 

placówkach własnych lub współpracujących. 

12. Pracownik zgłoszony do opieki medycznej musi mieć możliwość korzystania z usług medycznych w 

każdej placówce medycznej Wykonawcy (własnej lub współpracującej) także poza miejscem 

zamieszkania w zależności od potrzeb pracownika i aktualnego miejsca jego pobytu.  

13. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminów dostępności usług osoba uprawniona 

do usług medycznych będzie miała prawo skorzystać z usług dowolnego, wybranego przez siebie 

podmiotu świadczącego usługi medyczne. Koszt realizacji tych usług Wykonawca zobowiązany jest 

zwrócić - według wyboru Zamawiającego - na rzecz Zamawiającego lub osoby uprawnionej do usług 

medycznych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem i dostarczenia do Wykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów. 

 

§ 4. 

Listy 

 

1. Zamawiający w ciągu pięciu dni od daty zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy listy osób 

uprawnionych do korzystana z usług medycznych, czyli pracowników Zamawiającego, członków ich 

rodzin (współmałżonków/partnerów życiowych oraz dzieci) oraz osób bliskich osób uprawnionych 

do otrzymywania świadczeń na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

następujące dane osób uprawnionych: imię i nazwisko, PESEL (nie dotyczy cudzoziemców), data 

urodzenia, główna miejscowość opieki, nazwa pakietu. Lista może być prowadzona przy użyciu 

aplikacji udostępnionej przez Wykonawcę. Zamawiający zgłaszając członka rodziny przekaże dane 

zawierające: imię i nazwisko osoby uprawnionej zgłaszającej członka rodziny. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego comiesięcznego aktualizowania list osób 

uprawnionych, w tym członków rodzin, i przekazywania aktualizacji najpóźniej do 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego kolejny miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą Umową.. 

Aktualizacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany 

przez Wykonawcę lub wprowadzane w aplikacji udostępnionej przez Wykonawcę. 

3. Przekazanie aktualizacji listy powoduje zmianę z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego 

następującym po dniu przekazania aktualizacji, chyba że Strony ustalą inny termin. Jeżeli 
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przekazanie aktualizacji nastąpi później niż w ostatnim dniu miesiąca, Wykonawca ma prawo naliczyć 

wynagrodzenie za dany miesiąc w pełnej wysokości, niezależnie od ilości dni udzielania świadczeń 

zdrowotnych. Nieprzekazanie aktualizacji oznacza utrzymanie stanu dotychczasowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczeń medycznych (pakietu oraz wariantu), 

zarówno poprzez zwiększenie oraz zmniejszenie zakresu opieki (pakietu oraz wariantu). 

5. W przypadku korzystania przez pracownika z pakietu indywidualnego, partnerskiego lub 

rodzinnego - badania medycyny pracy dla pracownika powinny być objęte pakietem 

indywidualnym, partnerskim lub rodzinnym i nie podlegają osobnemu rozliczeniu. Pakiet medycyny 

pracy stosowany będzie tylko w odniesieniu do takiego pracownika, który nie będzie korzystał z 

pakietu indywidualnego, partnerskiego lub rodzinnego. 

 

§ 5. 

Dodatkowe zobowiązania i uprawnienia Stron 

 

1. Zamawiający, w razie zaistnienia konieczności, zobowiązuje się do:  

1) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,  

2) zapewnienia Wykonawcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 

warunków pracy,  

3) udostępniania Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części 

odnoszącej się do ochrony zdrowia.  

2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy uwagi odnoszące się do realizacji postanowień 

niniejszej Umowy, a Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych uwag.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w realizacji zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca może zlecić, na podstawie odrębnych umów, wykonywanie świadczeń, w szczególności 

badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich, zakładom opieki zdrowotnej lub 

podmiotom wykonującym te świadczenia w ramach praktyki indywidualnej, w zakresie dostępnym u 

danego podwykonawcy, przy czym świadczenia mają być wykonywane metodami zgodnymi z 

rozwojem technologii i podwyższeniem standardów obsługi. Koszty tych zleceń obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca dołoży należytej staranności przy wyborze tych podwykonawców. 

5. Wykonawca może również, po uzgodnieniu z Zamawiającym, część świadczeń zdrowotnych na 

rzecz pracowników wykonywać na terenie Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie będzie sporządzać dla Zamawiającego raportu dotyczącego ilości i wartości 

wykonanych świadczeń zdrowotnych z uwagi na treść ustawy oraz przepisy dotyczące prowadzenia 

i udostępniania dokumentacji medycznej. Wykonawca zobowiązuje się do zaznajomienia osób 

uprawnionych z prawami tych osób wynikającymi z niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca może stosować regulamin świadczenia usług, stanowiący załącznik nr 11 do umowy, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Świadczenia Usług, a niniejszą 

Umową, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia niniejszej Umowy.  

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

 

1. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

nie przekroczy kwoty ………… zł brutto, z zastrzeżeniem skutków zmian wysokości wynagrodzenia 

przewidzianych w niniejszej Umowie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o następujące miesięczne stawki 

ryczałtowe: 
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1) pakiet indywidualny wariant podstawowy - ……… brutto, w tym: Świadczenia Medycyny Pracy 

- ……… zł brutto oraz Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne w ramach tego pakietu - ………… zł; 

2) pakiet partnerski wariant podstawowy - ……… brutto, w tym: Świadczenia Medycyny Pracy - 

……… zł brutto oraz Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne w ramach tego pakietu - ………… zł; 

3) pakiet rodzinny wariant podstawowy - ……… brutto, w tym: Świadczenia Medycyny Pracy - 

……… zł brutto oraz Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne w ramach tego pakietu - ………… zł; 

4) pakiet osoba bliska wariant podstawowy - ……… brutto; 

5) pakiet indywidualny wariant rozszerzony - ……… brutto, w tym: Świadczenia Medycyny Pracy - 

……… zł brutto oraz Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne w ramach tego pakietu - ………… zł; 

6) pakiet partnerski wariant rozszerzony - ……… brutto, w tym: Świadczenia Medycyny Pracy - 

……… zł brutto oraz Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne w ramach tego pakietu - ………… zł; 

7) pakiet rodzinny wariant rozszerzony - ……… brutto, w tym: Świadczenia Medycyny Pracy - 

……… zł brutto oraz Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne w ramach tego pakietu - ………… zł; 

8) pakiet osoba bliska wariant rozszerzony - ……… brutto; 

9) samodzielny pakiet medycyna pracy (dla pracowników nie korzystających z innych pakietów) - 

…………… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane i płatne w częściach, za usługi wykonane w danym 

miesiącu kalendarzowym z dołu na podstawie faktury w wysokości ustalonej jako liczba pakietów 

medycznych na podstawie aktualnej w danym miesiącu listy osób uprawnionych wskazanych przez 

Zamawiającego, o której mowa w § 4 oraz stawek określonych w ust. 2. 

4. Podstawą do obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą aktualne listy, o których mowa 

w § 4 niniejszej Umowy, przekazywane i aktualizowane przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji umowy może nie wykorzystać wszystkich 

przewidzianych w umowie usług (pakietów). Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres usług 

zleconych w ramach Umowy Wykonawcy obejmie 80% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

§ 6 ust. 1, tj. ……………… zł brutto. 

 

§ 7. 

Zapłata wynagrodzenia 

 

1. Poszczególne części wynagrodzenia płatne będą z dołu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia wykonania usługi w danym miejscu kalendarzowym  i 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej wynagrodzenie za 

daną część przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie 

elektronicznej (e-faktura w pdf.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

…………………… zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Faktura powinna zawierać także wskazanie liczby osób uprawnionych (pakietów) oraz 

wynagrodzenia, z rozbiciem na Świadczenia Medycyny Pracy i Dodatkowe Świadczenia Zdrowotne. 

4. W przypadku, gdy niniejsza Umowa nie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

pierwsza faktura będzie obejmowała okres od daty wejścia jej w życie do ostatniego dnia danego 

miesiąca kalendarzowego.   

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień skutecznego obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego może nastąpić z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do dokonania 

płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy do dokonania płatności będzie 

rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
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od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany przez Wykonawcę rachunek 

rozliczeniowy nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

10. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji, w tym odsetek za opóźnienie, za okres, 

w którym nie dokonał zapłaty wynagrodzenia z uwagi na brak rachunku rozliczeniowego Wykonawcy 

w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

§ 8. 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przez zmianę kosztów 

rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu 

poprzednim nie dotyczy kosztów, do których stosuje się postanowienia § 9. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) w przypadku, gdy 

zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, zwanego 

dalej „wskaźnikiem GUS”, wyniesie co najmniej 10%. 

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

wykonywania Umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi odpowiednio do 

zmiany (wzrostu lub spadku) kosztów Wykonawcy związanych z wykonaniem Umowy, jednak nie 

więcej niż o 4% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający przedstawia drugiej stronie 

Umowy wniosek o zmianę Umowy w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

w którym należy wykazać i udokumentować wpływ zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na koszt wykonania zamówienia. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie aneksu 

do umowy. 

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 

Zamawiającemu dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy poprzez 

przedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy oraz kopii zmiany umowy 

zawartej z podwykonawcą oraz dowodów zapłaty podwykonawcy zmienionego wynagrodzenia. 

9. W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7. 



załącznik nr 4 do SWZ   

ZP/TP/4/2022   

Strona 8 z 17  

 

§ 9. 

Zmiany wysokości wynagrodzenia 

 

1. Strony ustalają wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

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 ubezpieczenia 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; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, która ma wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 

razie zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez 

zmian, natomiast zmianie ulegnie stawka i kwota podatku od towarów i usług, a w ich następstwie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W razie zmiany stawki podatku akcyzowego 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany podatku akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany 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, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) 

odpowiednio do wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku 

określonym w zdaniu poprzednim zmiana wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na 

uwzględnieniu skutków finansowych zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, w tym kosztów pochodnych w zakresie składek na 

ubezpieczenie społeczne finansowanych przez Wykonawcę, poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Przy obliczaniu wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie 

zmiany wynagrodzeń (i kosztów pochodnych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne) tych 

pracowników i zleceniobiorców, którzy wynagradzani są według minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalną stawką godzinową, a których Wykonawca zaangażował do wykonania Umowy 

i którym Wykonawca zobowiązany był zmienić wynagrodzenie w celu dostosowania wynagrodzenia 

do zmienionej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Przy obliczaniu wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty Wykonawcy nie będą uwzględniane zmiany 

wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Wykonawcy, w stosunku do których Wykonawca nie 

miał obowiązku dostosowania ich wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

lub minimalnej stawki godzinowej oraz pracowników i zleceniobiorców Wykonawcy, których 

Wykonawca nie angażuje do wykonania Umowy. 

4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia 

zdrowotne, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie 
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Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na uwzględnieniu skutków finansowych zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. Przy obliczaniu 

wpływu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne na koszty 

Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie zmiany dotyczące zasad podlegania tym 

ubezpieczeniom przez Wykonawcę oraz jego pracowników i innych osób zaangażowanych do 

wykonania Umowy, w stosunku do których zaszła konieczność zmiany składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, a które objęły Wykonawcę oraz jego pracowników i inne 

osoby zaangażowane do wykonania Umowy. Przy obliczaniu wpływu zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne nie będą uwzględniane osoby, które nie 

biorą udziału w wykonaniu Umowy. 

5. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

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

która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na uwzględnieniu skutków finansowych zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

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

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

obliczaniu wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

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

kapitałowych, na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie zmiany kosztów dotyczących 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, leżących po stronie Wykonawcy (finansowych przez 

Wykonawcę) w odniesieniu do Wykonawcy oraz jego pracowników i innych osób zaangażowanych 

do wykonania Umowy. Przy obliczaniu wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

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

pracowniczych planach kapitałowych, nie będą uwzględniane osoby, które nie biorą udziału w 

wykonaniu Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia zmian określonych w ust. 1 każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z żądaniem zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, podając 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wpływu zmian określonych w ust. 1 na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wyliczenie wpływu zmian określonych w ust. 1 na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na 

podstawie aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia, w którym zmiany określone w ust. 1 

wpłynęły na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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§ 10. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wykona osobiście w całości* / osobiście, zaś w 

zakresie następujących części Przedmiotu Umowy przy pomocy następujących podwykonawców*: 

1) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do wykonania Umowy podać nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie usług, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także 

przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług. 

3. W razie korzystania z podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru 

podwykonawcy spośród podmiotów posiadających odpowiednią zdolność zawodową zapewniającą 

należyte wykonanie Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 14 dni, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie obowiązku zastąpienia podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 

innym podmiotem lub podmiotami, ani nie wykaże, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy (wypowiedzenia 

Umowy bez okresu wypowiedzenia) w części, w jakiej Umowa nie została jeszcze wykonana, w 

terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu zastąpienia podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 

innym podmiotem lub podmiotami, lub wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. Zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników oraz osób trzecich, którymi podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca się posługuje przy wykonaniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 11. 

Zatrudnianie pracowników 

 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są do zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących 

czynności administracyjne związane ze świadczeniem usług medycznych. 

2. W celu weryfikacji zatrudniana przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
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kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika wraz 

z zakresem obowiązków pracownika; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty określone w ust. 2 w terminie 

do 7 dni do dnia ich zażądania przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 traktowane będzie jako niewykonanie 

obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, 

o których mowa w ust. 1. 

4. W razie braku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, lub braku udokumentowania przez Wykonawcę zatrudniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000 zł za każdą taką osobę 

wykonującą czynności określone w ust. 1 w danym miesiącu kalendarzowym. 

 

§ 12. 

Informacje poufne 

 

1. Wszelkie informacje, nieujawnione przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, udostępnione, 

przekazane lub w inny sposób uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy lub w 

czasie jej obowiązywania, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego lub Umowy, są 

informacjami poufnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać informacji poufnych osobom 

trzecim, ani bezpośrednio, ani pośrednio, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności, chyba że do ujawnienia informacji poufnych Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub nakazu wydanego przez 

uprawniony organ władzy publicznej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu informacji poufnych ze wskazaniem 

zakresu ujawnionych informacji oraz podmiotu na rzecz którego ujawnienie to nastąpiło oraz 

ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych i tylko w takiej formie, jaka jest wymagana 

przepisami prawa lub wynika z nakazu wydanego przez uprawniony organ władzy publicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w innym celu niż związany z 

wykonaniem Umowy i tylko w zakresie koniecznym do należytego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania wszystkich osób, którymi posługuje się przy 

wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz wszystkich innych 

osób, które mogą za pośrednictwem Wykonawcy wejść w posiadanie informacji poufnych, do 

zachowania poufności co najmniej w zakresie określonym niniejszą Umową. 

5. Zobowiązanie Wykonawcy i innych osób określonych w ust. 4 do zachowania poufności obowiązuje 

zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których 

mowa w ust. 2-4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć od 
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Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie zobowiązania określonego w 

ust. 2-4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 13. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, podwykonawców i inne osoby zaangażowane przez Wykonawcę do wykonania Umowy 

lub wskutek czynu niedozwolonego - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz 

w niniejszej Umowie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może obniżyć wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości odpowiadającej należycie wykonanym czynnościom.  Nie 

uchybia to innym uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z obowiązujących przepisów prawa 

oraz z postanowień Umowy, w szczególności prawu do naliczenia kar umownych określonych w 

Umowie oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania Umowy. 

3. W razie nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, 

Zamawiający może także obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W razie wypowiedzenia lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. 

5. Zapłata którejkolwiek z kar umownych określonych w Umowie nie wyłącza prawa Zamawiającego 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 

zasadach ogólnych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie 

Umowy, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. 

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po jego stronie Zamawiający może zlecić osobie trzeciej wykonanie takiej usługi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę kosztami takiego wykonania. 

8. Kary umowne określone w Umowie płatne będą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy o ich naliczeniu. 

 

§ 14. 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wystąpienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 1, rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec, w 

szczególności strajki, ataki terroru lub sabotażu, wojna (również domowa), skutkami promieniowania 

radioaktywnego. 

3. Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić się o wystąpieniu siły wyższej mającej wpływ na 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Strona, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy wskutek 

wystąpienia siły wyższej, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań ograniczających skutki 

wystąpienia siły wyższej. 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązują się podjąć działania mające na celu 

ograniczenie skutków wystąpienia siły wyższej. 
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§ 15. 

Okres obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesiące: od dnia …………… r. do dnia ………… r., 

nie dłużej jednak niż do wyczerpania określonej kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 

z zastrzeżeniem skutków zmian wysokości wynagrodzenia przewidzianych w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca rozpocznie udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej Umowy od dnia 

otrzymania od Zamawiającego wszystkich dokumentów i informacji, które Zamawiający powinien 

przekazać Wykonawcy na podstawie niniejszej  

 

 

§ 16. 

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy 

 

1. Umowa może zostać wypowiedziana w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa oraz w przypadkach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Przed wypowiedzeniem Umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do wykonania 

lub należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może Umowę wypowiedzieć bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. W szczególności Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w razie: 

1) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonania Umowy;  

2) zawinionego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę podczas wykonywania Umowy; 

3) ujawnienia przez Wykonawcę informacji poufnych osobie trzeciej niezgodnie z postanowieniami 

Umowy; 

4) przerwania przez Wykonawcę z jego winy udzielania świadczeń zdrowotnych, gdy przerwa ta 

trwa dłużej niż 2 dni robocze; 

5) powtarzających się przypadków nienależytego wykonywania Umowy prze Wykonawcę. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu;. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

zalegania przez Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia za dwa miesięczne okresy 

płatności, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zamawiającemu dodatkowego terminu na 

uregulowanie zaległości 

 

§ 17. 

Zmiana Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dokonane w granicach określonych art. 455 ust. 1 PZP.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

przepisach prawa oraz w razie: 
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1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa – w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów prawa; 

2) zaistniałych rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny 

sposób – poprzez wprowadzenie zmian doprecyzowujących treść Umowy i zapewniających jej 

jednoznaczną interpretację;  

3) zmiany treści definicji usług zawartych w zakresie danego pakietu medycznego w związku z 

rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi przez Wykonawcę; 

4) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile zmiany te nie naruszają postanowień art. 

454 ust. 2 PZP; 

5) zmian regulaminu świadczenia usług (o ile Wykonawca stosuje taki regulamin), gdy zmiany te 

są korzystne dla Zamawiającego; 

6) wystąpienia siły wyższej powodującej konieczność wstrzymania lub zawieszenia wykonywania 

Umowy poprzez zmianę terminów lub sposobu realizacji Umowy - odpowiednio o czas trwania 

siły wyższej lub w sposób zapobiegający skutkom wystąpienia siły wyższej lub odpowiednio 

poprzez czasowe zawieszenie wykonywania Umowy przez Strony. 

 

§ 18. 

Zawiadomienia 

 

1. Zawiadomienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy Stronami będą doręczane drugiej Stronie 

osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub kurierem, albo za pomocą poczty 

elektronicznej na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………… 

2) dla Wykonawcy: …………………………………… 

2. W razie zmiany danych określonych w ust. 1, Strona, której zmiana dotyczy, niezwłocznie zawiadomi 

drugą Stronę o zmianie danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w przeciwnym razie 

doręczenia dokonane zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1 i 2 będą uznane za skuteczne. Zmiana 

danych zawartych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy.  

 

§ 19. 

Ochrona danych osobowych 

 

1. W zakresie, w jakim wykonanie Umowy wiązać się będzie z przetwarzaniem danych osobowych, 

Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień rozporządzenia 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), zwane dalej „RODO”. 

2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe osób uprawnionych w zakresie i celu 

związanym z realizacją Umowy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników tj. do 

wypełniania obowiązków wynikających z profilaktycznej opieki nad pracownikami Zamawiającego 

wynikającymi w szczególności z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy. W zakresie tych danych osobowych zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, są 

administratorami danych. Osobami uprawnionymi są pracownicy Zamawiającego.  

3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe osób uprawnionych w zakresie i w celu 

związanym z realizacją Umowy w zakresie dodatkowych świadczeń zdrowotnych. 

4. Osobami uprawnionymi są pracownicy Zamawiającego, współmałżonkowie, partnerzy oraz ich 

dzieci, a także osoby bliskie. 

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada zgodę osób uprawnionych na przekazanie Wykonawcy danych 

osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr PESEL bądź - w przypadku cudzoziemców - datę 

urodzenia, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu 
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zgodnie z Umową. Zamawiający oświadcza również, że w przypadku aktualizacji listy osób 

uprawnionych zgodnie z Umową, będzie posiadał zgodę nowych osób uprawnionych na przekazanie 

ich danych osobowych Wykonawcy w zakresie i celu określonym powyżej. W imieniu małoletnich 

dzieci zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.  

6. Wykonawca jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych.  

7. Zamawiający nie jest administratorem danych osób uprawnionych w zakresie świadczenia usług 

medycznych.  

8. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza 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.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej 

staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw 

określonych ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami o dokumentacji medycznej, a także 

do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia udostępnionych danych osobowych. 

10. Strony zobowiązują się ze sobą współpracować w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osób, 

których dane dotyczą, opisane w rozdziale III RODO (w szczególności informowanie i przejrzysta 

komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu).  

11. Wykonawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.  

12. Strony, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia 

ochrony danych osobowych, będą informowały się o naruszeniu ochrony danych osobowych w 

sytuacji, gdy naruszenie ochrony danych bezpośrednio będzie dotyczyło procesu przetwarzania 

danych osobowych związanego z przekazywaniem danych między tymi Stronami Umowy.  

13. W przypadku naruszenia ochrony danych Strony będą współpracować ze sobą w procesie 

zgłoszenia naruszeń ochrony danych, w tym wspólnie opracują dokumentację naruszenia ochrony 

danych, która m.in. powinna:  

1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i 

przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;  

2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie 

innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;  

3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;  

4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.  

14. Wykonawca będzie przetwarzać przekazane przez Zamawiającego dane osobowe w celach 

związanych ze świadczeniem usług wskazanych w Umowie, jak również w ramach realizacji swoich 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. 

15. Zamawiający oświadcza, iż przekazywane Wykonawcy dane osobowe osób uprawnionych, będą 

zbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

16. Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadamiać się wzajemnie o wszelkich skargach, pismach, 

kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych (pozostających w 

związku z udostępnionymi danymi osobowymi) oraz współdziałać ze sobą w tym zakresie, w 

szczególności poprzez udostępnianie wszelkiej dokumentacji z tym związanej. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o 

ochronie danych osobowych i RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także 
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stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.  

18. Wykonawca oświadcza, że systemy informatyczne, za pośrednictwem których przetwarzane będą 

dane osobowe, spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz są 

dostosowywane do wymogów RODO.  

19. Przekazywanie dokumentów zawierających dane osobowe odbywać się będzie pomiędzy Stronami 

w sposób zapewniający ich należytą ochronę i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi.  

20. Przekazywanie danych powinno być przesłane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

przekazywanych informacji. Strony będą wysyłały dokumenty w formie pliku zabezpieczonego 

hasłem o co najmniej 8 znakowej składni, zawierającego co najmniej jedną wielką literę i co najmniej 

jedną cyfrę lub znak specjalny. Hasło do pliku powinno być przesłane drugiej Stronie w odrębnej 

wiadomości, przy czym wiadomość z hasłem powinna zostać pozbawiona jakiejkolwiek historii. W 

szczególności w tytule wiadomości oraz jej treści zabronione jest używanie słowa „hasło”, 

„password” lub innego, sugerującego treść wiadomości. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w 

przypadku prowadzenia list uprawnionych w aplikacji udostępnionej przez Wykonawcę. 

 

§ 20. 

Zakaz cesji 

 

Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 

wyłącza to prawa Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

 

§ 21. 

Załączniki 

 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) załącznik nr 1 -wydruk z CEIDG/KRS/…………… Wykonawcy; 

2) załącznik nr 2 - opis warunków przedmiotu zamówienia; 

3) załącznik nr 3 - Pakiet Medycyna Pracy*; 

4) załącznik nr 4 - Pakiet Wariant Podstawowy*; 

5) załącznik nr 5 - Pakiet Wariant Rozszerzony*; 

6) załącznik nr 6 - Pakiet Wariant Podstawowy Osoby Bliskiej*; 

7) załącznik nr 7 - Pakiet Wariant Rozszerzony Osoby Bliskiej*; 

8) załącznik nr 8 - Skierowanie – Medycyna Pracy**; 

9) załącznik nr 9 - Wzór listy osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych**; 

10) załącznik nr 10 - Wykaz jednostek Wykonawcy**;  

11) załącznik nr 11 - Regulamin Świadczenia Usług** (o ile Wykonawca stosuje taki regulamin). 

(*załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 zostaną przygotowane w sposób uwzględniający minimalne wymagania 

określone w Opisie warunków przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) 

(**załączniki nr 8, 9, 10 i 11 zostaną opracowane i uzgodnione przed zawarciem umowy). 

 

§ 22. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wspólnotowego i prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny oraz ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku prawnego objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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