ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ………………… 2017 r. w Warszawie
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka
47a, 00-695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, z późn. zm.),
posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Michała Marcinkowskiego – Dyrektora Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, na podstawie
upoważnienia z dnia 21 listopada 2017 r., którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,
a
………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ………………
(Dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu i na rzecz Wykonawcy
– Załącznik nr 2 do Umowy);

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zamówienia na usługi społeczne, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej jako
„uPzp”, o następującej treści:
§ 1. Definicje i skróty stosowane w Umowie
Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:
1) Elektroniczny Portal Klienta – należy przez to rozumieć portal wspomagający pracę
Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego, umożliwiający m.in.
aktualizację Wykazu Uprawnionych online za pośrednictwem strony www;
2) Administrator Elektronicznego Portalu Klienta – należy przez to rozumieć
pracownika Zamawiającego, dokonującego aktualizacji Wykazu Uprawnionych
za pośrednictwem Elektronicznego Portalu Klienta;
3) Regulamin – należy przez to rozumieć regulamin Elektronicznego Portalu Klienta
określony przez Wykonawcę;
4) Pracownik – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na podstawie
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umowy o pracę przez Zamawiającego, wskazanych imiennie przez Zamawiającego
w Wykazie Uprawnionych;
5) Pracownik Tymczasowy, Współpracownik – należy przez to rozumieć pracowników
tymczasowych oraz zleceniobiorców Zamawiającego, wskazanych imiennie przez
Zamawiającego w Wykazie Uprawnionych;
6) Członek Rodziny – należy przez to rozumieć partnera życiowego Uprawnionego
(współmałżonka/konkubenta/konkubinę bez względu na płeć) oraz dzieci własne,
przysposobione

lub

przyjęte

na

wychowanie

dzieci

Pracownika

i/lub

współmałżonka/konkubenta/konkubiny, będące na jego utrzymaniu do ukończenia 18 roku
życia lub do 26 roku życia, uczące się lub studiujące wskazane imiennie w Wykazie
Uprawnionych;
7) Senior – należy przez to rozumieć rodziców i teściów Pracownika, Pracownika
Tymczasowego i Współpracownika, bez względu na wiek;
8) Przepisy BHP – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), a także właściwe przepisy
wykonawcze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
9) Placówka – należy przez to rozumieć działający zgodnie z prawem obowiązującym w
Rzeczpospolitej Polskiej podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj.
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj.
osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń
zdrowotnych (w tym lekarz, pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub
indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej
dziedzinie medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub
położnych, gdzie Uprawniony może uzyskać Usługę medyczną;
10) Usługi/Usługi medyczne/Świadczenia/Świadczenia zdrowotne – należy przez to
rozumieć usługi kompleksowej opieki medycznej świadczone na rzecz Uprawnionego,
których szczegółowy zakres określa Załącznik nr 3 do Umowy lub świadczenie zdrowotne
realizowane w obszarze medycyny pracy w zakresie określonym w Załącznik nr 4 do
Umowy;
11) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi
jej integralną część;
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12) OPZ – należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia, będący Załącznikiem nr 3
i 4 do Umowy,
13) Uprawniony – należy przez to rozumieć Pracownika, Pracownika Tymczasowego,
Współpracownika lub Członka Rodziny Pracownika, Pracownika Tymczasowego,
Współpracownika oraz Seniora wskazanych imiennie w Wykazie Uprawnionych;
14) Wykaz Uprawnionych – należy przez to rozumieć wykaz Uprawnionych do korzystania z
Usług medycznych/Świadczeń zdrowotnych, określonych w Załączniku nr 5 do Umowy.
§ 2. Zasady ogólne
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usług medycznych przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego w zryczałtowanym systemie opłat, zgodnie z zasadami określonymi
w Umowie.
2. Wykonawca zapewnia opiekę medyczną Uprawnionym w ramach nazwanych

i

opisanych w OPZ, pakietów medycznych:
1) Pakiety w opcji Pracownik: pracownik/pracownik tymczasowy/współpracownik;
2) Pakiety

w

opcji

Partner:

jeden

członek

rodziny

pracownika/pracownika

tymczasowego/współpracownika, tzn. współmałżonek/partner życiowy do ukończenia 67
roku lub 1 dziecko (do 18 roku życia, lub do 26. roku życia pozostające na utrzymaniu
rodziców – jedno gospodarstwo domowe);
3) Pakiety

w

opcji

Rodzina:

członkowie

rodziny

pracownika/pracownika

tymczasowego/współpracownika tzn. współmałżonek/partner życiowy, do ukończenia 67
roku i dziecko/dzieci (do 18 roku życia, lub do 26. roku życia, pozostające na utrzymaniu
rodziców – jedno gospodarstwo domowe);
4) Pakiet Kontynuacyjny: jedno dziecko uprzednio korzystające z Pakietu Rodzinnego lub
Pakietu Partnerskiego, które przestało spełniać przesłanki do objęcia opieką w ramach
Pakietu Rodzinnego lub Pakietu Partnerskiego;
5) Pakiet Senior: jeden z rodziców pracownika/pracownika tymczasowego/współpracownika
lub jeden z rodziców współmałżonka/partnera życiowego, bez względu na wiek lub partner
życiowy/

współmałżonek

pow.

67

r.

życia

tymczasowego/współpracownika.
§ 3. Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
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pracownika/

pracownika

1) posiada lub podwykonawcy, którym powierza świadczenie Usług w jakiejkolwiek części,
posiadają wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego
na podstawie ustawy na z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1638, 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 z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.);
3) dysponuje lekarzami posiadającymi uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej
niezdolności do pracy, a także lekarzami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
4) dysponuje lekarzami uprawnionymi, na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy
lekarzem a Narodowym Funduszem Zdrowia, do wystawiania recept refundowanych;
5) posiada

doświadczenie

i

wszelkie

uprawnienia

do

wykonywania

Umowy

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
6) posiada przeszkolony i wykwalifikowany personel – zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
7) posiada niezbędne wyposażenie i aparaturę medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do
użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
8) będzie realizował Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, przez
wykwalifikowany personel, dysponujący odpowiednim, wysokiej jakości sprzętem i
materiałami medycznymi odpowiadającymi właściwym normom obowiązującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) odpowiada względem Zamawiającego za jakość przeprowadzanych badań, terminowość ich
wykonania oraz za zgodność z Przepisami BHP świadczonych Usług medycznych na rzecz
Uprawnionych;
10) dołoży wszelkich starań, aby Usługi były realizowane profesjonalnie z dołożeniem należytej
staranności. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak: stan wojenny, stan wyjątkowy, działania
wojenne lub zbrojne, rozruchy, zamieszki, bunt, rebelia, strajk, lokaut, powódź, pożar oraz
inne klęski żywiołowe i siły wyższe; konieczność podporządkowania się prawu lokalnemu,
wewnętrznemu, międzynarodowemu oraz postanowieniom i ograniczeniom władz, a także
w innych nieprzewidywalnych zdarzeniach losowych mogących ograniczyć lub
uniemożliwić świadczenie usług medycznych - Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu skutki.
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§ 4. Zakres świadczeń zdrowotnych
1. Wykonawca będzie świadczył Usługi medyczne, na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze
wskazaniami medycznymi w następującym zakresie:
1) Świadczenia zdrowotne Medycyny Pracy:
a) Opieka Medyczna w ramach Medycyny Pracy świadczona zgodnie

z

następującymi przepisami, według ich stanu obowiązywania na dzień zawarcia
Umowy:
- ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1184, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666,
z późn. zm.),
- rozporządzeniem 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 Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
2067),
- innymi przepisami obowiązującymi pracodawcę w zakresie medycyny pracy
w związku z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, z późn. zm.),
b) Szczegółowy zakres Usług określa Załącznik nr 4 do Umowy;
2) Dodatkowe Świadczenia zdrowotne:
a) określone w Umowie Świadczenia zdrowotne inne niż Świadczenia zdrowotne
Medycyny Pracy. Szczegółowy zakres ww. Usług określa Załącznik nr 3 do
Umowy,
b) nie będzie ograniczeń w korzystaniu z Usług przez Uprawnione, które zaszły w
ciążę przed datą zawarcia Umowy, chorych na choroby przewlekłe i choroby, które
rozpoczęły się przed dniem zawarcia Umowy w zakresie konsultacji lekarskich i
badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych,
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c) Opieka medyczna Wykonawcy podlega ograniczeniom i nie obejmuje: leczenia
chorób psychicznych, leczenia operacyjnego w zakresie chirurgii plastycznej i/lub
rekonstrukcyjnej, leczenia operacyjnego w zakresie przeszczepów, leczenia
protezami i endoprotezami, prowadzenia ciąży patologicznej, która zgodnie z
rozporządzeniem MZ, powinna być prowadzona przez ośrodki referencyjne,
hospitalizacji poporodowej (powyżej 5 dni ), diagnozowania i leczenia
niepłodności pierwotnej i wtórnej oraz usuwania ciąży, leczenia nawracających
uszkodzeń powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu związanego ze
zwiększonym ryzykiem urazów,

leczenia chorób przewlekłych skutkujących

ciężką niewydolnością narządową i powikłaniami z nią związanymi (poza opieką
ambulatoryjną przysługującą Uprawnionej zgodnie ze stosownym zakresem
świadczeń), leczenia urazów związanych z uczestnictwem w grupach militarnych i
paramilitarnych, leczenia urazów będących wynikiem usiłowania lub dokonania
czynu zabronionego przez prawo, leczenia zespołów uzależnień, leczenia AIDS i
chorób związanych z AIDS.
§ 5. Warunki i sposoby realizacji świadczeń
1. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w:
1) Placówkach własnych Wykonawcy;
2) Placówkach współpracujących z Wykonawcą.
2. Wykaz dostępnych Placówek własnych i współpracujących znajduje się na stronie:
……………………………………………………………………………………………….
3. Wykonawca zabezpiecza ciągłość wykonywanych Usług.
4. Wykonawca świadczy Usługi medyczne na rzecz Uprawnionych.
5. Wykonawca ma prawo odmowy świadczenia Usług w przypadku nieopłacenia należności
przez Zamawiającego w ustalonym terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty
i upłynięciu podanego w nim dodatkowego terminu do zapłaty.

1. Zamawiający

§ 6. Prawa i obowiązki Zamawiającego
przedstawia aktualny Wykaz Uprawnionych

za

pośrednictwem

Elektronicznego Portalu Klienta …………………………………………………………..
W celu zalogowania się do Portalu, Administrator Portalu, wskazany przez Zamawiającego,
otrzyma swój indywidualny login i hasło. Warunkiem

skorzystania z Portalu jest

zaakceptowanie przez Administratora Portalu Regulaminu Portalu. Pierwszego zgłoszenia
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Uprawnionych, Zamawiający może dokonać w formie pliku Excel w celu importowania go
do Portalu przez Wykonawcę. Wzór pliku Excel Zamawiający przekaże Wykonawcy w
formie mailowej.
2. Zamawiający ma prawo kontrolowania wykonywania postanowień Umowy poprzez
sprawdzanie dostępności Świadczeń i realizacji Usług objętych Umową.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zaznajomienia Uprawnionych z zakresem Usług poprzez
przekazanie im materiałów informacyjnych opracowanych i dostarczonych przez
Wykonawcę.
4. Zamawiający może zmienić Wykaz Uprawnionych do Świadczeń w ramach pakietów
abonamentowych i/lub zwiększyć / zmniejszyć zakres usług, przy czym:
1) przez zmianę Wykazu Uprawnionych do Świadczeń Strony rozumieją wyłącznie zmiany
wynikające z nawiązania lub rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy łączącej Zamawiającego
z Uprawnionym lub zmiany wynikające ze zmniejszenia/ zwiększenia zakresu Usług;
2) przez zwiększenie zakresu Usług Strony rozumieją wyłącznie zmianę pakietu niższego na
pakiet wyższy bądź rozszerzenie pakietu przez zgłoszenie Uprawnionych do Pakietu
Standard, Premium, Menedżer, Top Menedżer w opcji Partner, Rodzina lub zgłoszenie do
Pakietu Senior, bądź Pakietu Kontynuacyjnego;
3) przez zmniejszenie zakresu Usług strony rozumieją zmianę pakietu z wyższego na niższy
lub rezygnację z objęcia opieką medyczną partnera, członków rodziny Uprawnionego lub
rezygnację z opieki medycznej w ramach Pakietu Senior, bądź Pakietu Kontynuacyjnego.
Zmiana pakietu na niższy może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od daty
rozpoczęcia obowiązywania danego pakietu;
4) w przypadku wszystkich Pakietów, nazwanych i opisanych w OPZ, w opcji Partner i
Rodzina zakres Usług musi być tożsamy, z wyłączeniem Usług z zakresu medycyny pracy,
z zakresem Usług wszystkich Pakietów, nazwanych i opisanych w OPZ, w opcji Pracownik.
5. Uprawnieni są zobowiązani do odwoływania zarezerwowanych

wizyt lekarskich, w

przypadku braku możliwości lub potrzeby skorzystania z nich w umówionym terminie.
6. Za wizytę odwołaną w terminie uznaje się odwołanie wizyty telefonicznie, poprzez smsa, system on-line lub osobiście w recepcji nie później niż na 3 godziny przed terminem
wizyty.
7. Wykonawca może domagać się od Zamawiającego podjęcia odpowiednich działań w
stosunku do zgłoszonych Uprawnionych, którzy nagminnie naruszają obowiązek
odwoływania wizyt lekarskich włącznie z możliwością
Uprawnionych.
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wyłączenia z

Wykazu

8. Uprawnieni zostaną objęci Usługami w miesiącu, w którym zostali wskazani imiennie w
Wykazie Uprawnionych – brak jakichkolwiek okresów karencji dla Pracowników,
Pracowników Tymczasowych, Współpracowników i Członków Rodziny.
9. Uprawnieni nie będę zobligowani do wypełniania ankiet o treści medycznej na potrzeby
Wykonawcy.
§ 7. Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie postanawiają, że wartość Umowy nie przekroczy kwoty ………
(słownie…………………………………………………………. zł) brutto, która stanowi
górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy za
wykonanie Umowy.
2. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w okresie
obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
3. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi opłat abonamentowych
określonych w ust. 5 i liczby poszczególnych Pakietów wykupionych przez Uprawnionych,
na rzecz których Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi w danym miesiącu
kalendarzowym – bez względu na faktyczną ilość lub wartość Usług otrzymanych przez
Uprawnionych.
4. Wykonawca gwarantuje brak wzrostu cen wskazanych w ust. 5 przez cały okres
obowiązywania Umowy. Tak ustalona kwota wynagrodzenia zaspokaja wszelkie
roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
5. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Uprawnionego wynosi:
Wariant

Pracownik

1+1
(1 członek
rodziny/1
partner)

Pakiet Standard
Pakiet Premium
Pakiet Menedżer
Pakiet Top Menedżer
Senior
Pakiet pracownik
tymczasowy i
współpracownik
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1+ więcej

Senior

(2 i więcej członków
rodziny)

(rodzic, teść,)

6. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 3 powyżej zaspokaja wszelkie roszczenia
finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, płatne jest w okresach miesięcznych.
Do wynagrodzenia nie zostanie doliczony podatek VAT, bowiem Usługi medyczne
sklasyfikowane pod pozycją 85.12 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w załączniku nr
4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1221, z późn. zm.), w dniu zawarcia Umowy są zwolnione od tego podatku.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie skalkulowane proporcjonalnie
do okresu (liczby dni) trwania Umowy w przypadku niepełnych miesięcy.
9. Wysokość określonych w ust. 5 powyżej miesięcznych opłat abonamentowych nie może
ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji, niezależnie
od liczby Uprawnionych do korzystania z Usług.
10. Uprawnieni do Świadczeń abonamentowych przez niepełny miesiąc podlegają pełnej
miesięcznej opłacie ryczałtowej. Opłata za Uprawnionych zgłoszonych w trakcie miesiąca
zostanie doliczona do faktury za miesiąc kolejny.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej i doręczonej faktury, nie wcześniej niż 28 dnia miesiąca.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu rachunku
bankowego Zamawiającego.
13. Prawa, obowiązki i wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być
przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
§ 8. Kary umowne
1. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania w formie pisemnej uwag i zastrzeżeń
dotyczących wykonywania przez Wykonawcę Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 14 dni od doręczenia przedmiotowych uwag, udzielić Zamawiającemu pisemnych
wyjaśnień w tym zakresie.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego
oraz Uprawnionych w związku z realizacją Umowy, zaistniałe na skutek działania siły
wyższej lub z innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak
również na skutek niezastosowania się Uprawnionego do udokumentowanych zaleceń
lekarza wydawanych w ramach świadczonych Usług.
3. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy następujących kar umownych:
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1) 5 % kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce)
 w przypadku niewykonywania Umowy zgodnie z jej zapisami, za każdy przypadek

naruszenia, z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu;
2) 3% kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce)
 w przypadku ograniczenia dostępności Usług objętych Umową, za każdy przypadek

naruszenia;
3) 20% kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało
miejsce)  w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w
§ 10 Umowy.
4. Zamawiający może domagać się kar umownych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2,
wyłącznie w przypadku gdy Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego wezwania go
przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy lub usunięcia skutków jej
nienależytego wykonania, nie czyni tego w terminie określonym w tym wezwaniu. W
wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin umożliwiający w sposób rzetelny
usunięcie wskazanych nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania tego wezwania.
5. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych Wykonawcy kar
umownych na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający oświadcza, iż posiada (lub uzyska do dnia przekazania Wykonawcy Wykazu
zawierającego dane osobowe) zgodę Uprawnionych na przekazanie Wykonawcy ich
danych osobowych obejmujących dane zawarte w Załączniku nr 5 do Umowy, w celu
udzielania im świadczeń zdrowotnych (świadczenia na ich rzecz Usług) oraz dokonywania
rozliczeń z tego tytułu zgodnie z Umową. Zamawiający oświadcza również, że w przypadku
aktualizacji Wykazu Uprawnionych na zasadach określonych w Umowie, każdorazowo
pozyska i będzie posiadał zgodę każdego z Uprawnionych, wpisywanych do Wykazu
Uprawnionych po raz pierwszy, na przekazanie ich danych osobowych Wykonawcy w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych (świadczenia na ich rzecz Usług).
2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe w celu
udzielania Świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia,
przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy
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z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). W związku z powyższym, Wykonawca
oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „Ustawą", w
odniesieniu do przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z Umową danych
osobowych Uprawnionych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Uprawnionych zgodnie
z Umową, Ustawą oraz do zapewnienia ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4.

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uprawnionych o:

1) adresie siedziby i pełnej nazwie Wykonawcy jako administratora danych w odniesieniu do
przekazanych mu przez Zamawiającego danych osobowych Uprawnionych zgodnie z
Umową;
2) celu i zakresie zbierania przez Wykonawcę danych, o których mowa w pkt 1 powyżej, jak
również przewidywanym kręgu odbiorców tych danych, tj. Placówek;
3) dobrowolności podania danych;
4) prawie dostępu do treści danych przetwarzanych przez Wykonawcę jako administratora
danych oraz prawie do ich poprawiania.

§ 10. Zachowanie poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie
informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy, w tym przekazywane przez
Zamawiającego (niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od
Zamawiającego,

osób

współpracujących

z

Zamawiającym,

pracowników

lub

współpracowników Zamawiającego) wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku,
znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także
wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie (dalej: „Informacje
Poufne”).
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy
jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z
postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-5.
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3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie
jakichkolwiek Informacji Poufnych, które zostały opublikowane lub podane do publicznej
wiadomości przed zawarciem Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji
Poufnych, Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o
wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy
prawa, Wykonawca ujawniający Informacje Poufne zobowiązuje się dołożyć wszelkich
starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje Poufne
są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu
przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
7. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po
wygaśnięciu, w tym rozwiązaniu Umowy, bezterminowo.
§ 11. Dodatkowe zobowiązania i uprawnienia Stron
1. Zamawiający 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 udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na
terenie zakładu pracy Zamawiającego;
3) zapewnienia Wykonawcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy;
4) 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 Umowy, a Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyjaśnienia
dotyczące zgłoszonych uwag.
3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w realizacji zobowiązań
wynikających z Umowy.
4. Wykonawca uprawniony jest do powierzania wykonywania niektórych Świadczeń
zdrowotnych objętych Umową, w szczególności badań laboratoryjnych, diagnostycznych i
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specjalistycznych konsultacji lekarskich, innym podmiotom wykonującym działalność
leczniczą uprawnionym do wykonywania tych Świadczeń na podstawie odrębnych
przepisów. Wynagrodzenie należne na rzecz tych podmiotów z tytułu wykonania ww. zleceń
uiszcza

Wykonawca.

Wykonawca

dołoży

należytej

staranności

przy

wyborze

wspomnianych podmiotów.
5. Wykonawca może również, po uzgodnieniu z Zamawiającym, część Usług na rzecz
Uprawnionych wykonywać na terenie zakładu pracy, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z
przepisami prawa i zasadami wykonywania Usług medycznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zaznajomienia Uprawnionych z ich prawami wynikającymi
z Umowy poprzez: przygotowanie odpowiedniego materiału informacyjnego, pełnienie
dyżurów w siedzibie Zamawiającego.
7. Wykonawca może domagać się od Zamawiającego podjęcia odpowiednich działań w
stosunku do zgłoszonych Uprawnionych stwarzających przez swoje zachowanie szczególne
zagrożenie dla personelu oraz pacjentów, włącznie z możliwością wyłączenia z Wykazu
Uprawnionych.
8. Karty identyfikacyjne …………………….. są własnością Wykonawcy i nie mogą być

udostępniane osobom trzecim. W przypadku zagubienia karty przez Uprawnionego
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę.
9. Strony uzgadniają, że osobami upoważnionymi do kontaktów we wszelkich sprawach
związanych z wykonaniem Umowy są:

ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko: ______________________
tel: _____________, faks: _____________
e-mail: _____________@_____________
ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ______________________
tel: _____________, faks: _____________
e-mail: _____________@_____________
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10. Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 9, następuje w formie pisemnej, w
drodze zawiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
§ 12. Obowiązywanie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta ………………………….od dnia. . . . . . . . . . . …………………
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. przedłużenia okresu
świadczenia Usług o okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku kiedy kwota przeznaczona
na realizację Umowy nie zostanie wykorzystana. Zamawiający, na co najmniej 30 dni przed
końcem świadczenia Usług powiadomi Wykonawcę o chęci skorzystania z prawa opcji.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie
niewykonywania Umowy zgodnie z jej zapisami przez Wykonawcę, który mimo
uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonywania Umowy lub usunięcia skutków jej nienależytego wykonania, nie czyni tego
w terminie określonym w tym wezwaniu. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy

termin

umożliwiający

w

sposób

rzetelny

usunięcie

wskazanych

nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania tego wezwania.
4. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zwłoki
Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia przez okres co najmniej 30 dni, pod warunkiem
bezskutecznego upływu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu zapłaty,
liczonego od dnia dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do
Umowy) pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 6 ust. 4, §
11 ust. 10 Umowy.
7. Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku
braku porozumienia winny być kierowane do sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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9. Strona, która zmieni adres niezwłocznie zawiadomi o tym drugą Stronę Umowy pod
rygorem uznania pisma wysłanego na poprzedni adres za doręczone prawidłowo.
10. Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie uległy zmianie wskazane
w komparycji do Umowy dane, które miałyby wpływ na ważność niniejszej Umowy i są
zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność zawarcia Umowy.
11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Upoważnienie Dyrektora Michała Marcinkowskiego;
2) Załącznik nr 2 – Dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu i na
rzecz Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – Dodatkowe Świadczenia zdrowotne;
4) Załącznik nr 4 – Świadczenia zdrowotne Medycyny Pracy;
5) Załącznik nr 5 – Wykaz Uprawnionych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………

…………………………………

(czytelny podpis/pieczęć imienna)

(czytelny podpis/pieczęć imienna)
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