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UMOWA 

 

Zawarta w dniu ……….........…......r  w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr………… na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019r, poz.1843 ze zm.) pomiędzy 

Miastem Stołecznym Warszawa, ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w imieniu  
i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego 00-848 Warszawa ul. Żelazna 61, reprezentowany  
na podstawie pełnomocnictwa nr ………………., przez ……………………………………………........, 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 

zwanym  dalej Zleceniobiorcą 

 następującej treści: 

 

                                                                         I. Zasady ogólne 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników ZTM  

  

                                                                    II. Zakres usług 

§ 2. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania oraz do utrzymywania stanu gotowości do udzielania,  
na warunkach niniejszej umowy, następujących świadczeń medycznych: 

Medycyna pracy – zgodnie, w szczególności, z przepisami: Kodeksu 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 Kodeksie pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),  ustawą  o służbie medycyny pracy z dnia 27 
czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1175), orzeczeń psychologa, badań psychotechnicznych kierowców – 
zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268), w 

szczególności:  wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych   
w   Kodeksie Pracy: 

a. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego 
podstawie, 

b. ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące  
w miejscu pracy, 

c. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii 
zawodowej, 

d. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby 
związane z wykonywaną pracą, 

e. wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.  
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),  

f. monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka,  
a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych,  
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młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych, 

g. wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób 
związanych z wykonywaną pracą, 

h. inicjowanie i realizację promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych 
wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, 

i. 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), prowadzenie 
analizy stanu zdrowia pracowników, 

j. w przypadkach obligatoryjnych delegowanie swojego lekarza do zakładowej komisji bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

k. wydanie orzeczenia przez psychologa, badań psychotechnicznych kierowców zgodnie z Ustawą  
o  kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268), 

l. zapewnienie badań  profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) dla studentów 
odbywających praktykę studencką, stażystów   max. 80 osób w roku, 

m. zapewnienie przeprowadzenia obowiązkowych badań analitycznych przy każdych badaniach 
(wstępne , okresowe, kontrolne), w których skład wchodzi w szczególności: OB, morfologia, mocz, 
cukier. 

 

Dodatkowe świadczenia zdrowotne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy - szczegółowy zakres 

usług konsultacji, badań specjalistycznych i laboratoryjnych wykonanych w przychodni. 

2.  Osoby, którym przysługują świadczenia medyczne będą wskazane przez Zleceniodawcę w odrębnej liście. 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy za udzielenie świadczeń medycznych oraz 

utrzymanie stanu gotowości do ich udzielania została ustalona w sposób zryczałtowany i wynosi …………. 

zł. brutto (słownie złotych) za jedną osobę wpisaną na listę w podziale: 

a. ………… zł. brutto (słownie złotych) za świadczenia dla pracowników wchodzące w zakres świadczeń  
Medycyny Pracy, 

b. ………… zł. brutto (słownie złotych) za świadczenia dla pracowników wchodzące w zakres 
dodatkowych świadczeń medycznych 

c. …………. zł. brutto (słownie złotych) za świadczenie dla pracowników korzystających tylko z zakresu 
świadczeń  Medycyny Pracy. 

3. Świadczenie medyczne objęte szczegółowym zapisem załącznika Nr 1 przysługuje też: 

a. członkom  rodzin  (jedynie małżonek lub partner życiowy oraz dzieci pozostające  
na utrzymaniu do 26 roku życia) pracowników ZTM, 

b. rodzicom pracownika, 

c.  emerytom (byłym pracownikom Zarządu Transportu Miejskiego)  

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy za udzielanie świadczeń medycznych oraz  
za utrzymanie stanu gotowości do ich udzielania na podstawie niniejszej umowy dla członków rodzin 
została ustalona z w sposób zryczałtowany i wynosi: 

a. 100% stawki pracowniczej …….. zł (słownie złotych) za jednego uprawnionego członka rodziny – 
pakiet partnerski, 
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b. 150% stawki pracowniczej ……….. zł  (słownie złotych)  za wszystkich uprawnionych członków rodziny 
– pakiet rodzinny (małżonek, dzieci pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia), 

c. 150% stawki pracowniczej ………..zł (słownie złotych)  za rodzica – pakiet rodzic, 

d. 150% stawki pracowniczej ………..zł (słownie złotych) za emeryta – pakiet emeryt. 

Poprzez pojęcie „stawki pracowniczej” rozumie się sumę kwot: za świadczenia dla pracowników 
wchodzące w zakres świadczeń  Medycyny Pracy oraz za świadczenia dla pracowników wchodzące w 
zakres dodatkowych świadczeń medycznych. 

Na usługi medyczne w ramach  pakietów rodzinnych, partnerskich, rodzic i emeryt będzie podpisana 
odrębna umowa ze Związkami Zawodowymi oraz będzie wystawiana odrębna faktura. 

Ceny poszczególnych pakietów są niezmienne przez cały okres realizacji niniejszej umowy. 

 
4. Zleceniobiorca udostępni aktualny wykaz i cennik usług zawartych w umowie  i gwarantuje, że pacjent 

przed zapisaniem się na wizytę lekarską lub badanie zostanie każdorazowo poinformowany  
o ewentualnym koszcie lub dopłacie do wykonywanej usługi, jeśli usługa jest poza zakresem świadczeń 
zawartych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że wykaz nie może być sprzeczny z warunkami 
niniejszej umowy tj. warunki uprawnień nie mogą być mniej korzystne. 

 

III.  Warunki i sposób realizacji świadczeń. 

§ 3. 

1. Usługi świadczone są przez Zleceniobiorcę …………………………… oraz w jednostkach współpracujących  
ze Zleceniobiorcą.  

2. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Zleceniodawcy wykonywane są na podstawie 
skierowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Badanie kończy się  wydaniem orzeczenia 
lekarskiego w formie zaświadczenia, którego odbiór pracownik poświadcza na piśmie w rejestrze 
wydanych zaświadczeń   lekarskich  o zdolności do pracy. 

3. Szczepienia ochronne będą realizowane w siedzibie Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Szczepienia mogą być realizowane w innych wskazanych przez Zleceniodawcę lokalizacjach w 
przypadku gdy jednorazowo szczepieniu zostanie poddana grupa osób licząca co najmniej 25 osób. W 
takim przypadku, koszt realizacji szczepień, w tym koszt dojazdu oraz koszt wynagrodzenia personelu 
medycznego wykonującego szczepienia, będzie objęty wynagrodzeniem określonym w § 2 ust. 3 lub 4 
umowy (Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu).  

5. Strony ustalają, że wszelkie skargi i wnioski dotyczące jakości realizowanych usług przyjmowane są  
w formie pisemnej najdalej w ciągu 14 dni od daty zdarzenia. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje 
się ustosunkować pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania skargi lub wniosku. 

 

IV Prawa , obowiązki i odpowiedzialność  Zleceniobiorcy 

§ 4. 

1. Standardy dostępności  świadczeń. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania pracowników Zleceniodawcy: 

a. planowana wizyta u lekarza medycyny pracy realizowana jest w ciągu jednego dnia roboczego. 
Oczekiwanie na wizytę wynosi nie więcej niż 3 dni robocze do czasu uzyskania wszystkich 
wyników badań koniecznych do wydania orzeczenia, 



   4 

 

b. pilna wizyta u lekarza internisty lub lekarza rodzinnego, podyktowana nagłym lub szybko 
postępującym pogorszeniem stanu zdrowia, realizowana jest do 12 godzin, 

c. planowane wizyty u lekarzy specjalistów  internista, (lekarz rodzinny) choroby wewnętrzne, 
pediatra, ginekolog, urolog, dermatolog, laryngolog, neurolog, realizowane są do 7 dni roboczych 
( z wyłączeniem niedziel i świąt), 

d. planowane wizyty u specjalistów: chirurg, endokrynolog, onkolog, alergolog, diabetolog, 
psycholog, chirurg naczyniowy, pulmonolog, ortopeda, kardiolog, gastroenterolog realizowana 
wizyta do 10 dni roboczych ( z wyłączeniem niedziel i świąt), 

e. planowane wizyty u lekarza specjalisty: hematolog, realizowane są do 15 dni roboczych  
(z wyłączeniem niedziel i świąt), 

f. planowanie zabiegów rehabilitacyjnych do 14 dni roboczych (z wyłączeniem niedzieli i świąt), 

g.  zlecenie badania przez lekarzy Zleceniobiorcy badania elektrokardiologiczne, badania 
ultrasonograficzne, badania endoskopowe, badania okulistyczne, rezonanse, tomografie i inne 
badania diagnostyczne realizowane są w ciągu 15 dni roboczych ( z wyłączeniem niedziel i świąt), 

2. Zleceniodawca wymaga, aby była dostępna przez 7 dni w tygodniu (Warszawa) doraźna pomoc 
ortopedyczna dla dorosłych oraz ortopedyczna i chirurgiczna  dla dzieci.  

3. W ramach dyżuru specjaliści udzielą pomocy m.in.: w przypadku konieczności zszycia rany, zmiany 
opatrunku, usunięcia ciała obcego, poparzenia, a także zwichnięcia i złamania. 

4. Zleceniodawca wymaga aby Zleceniobiorca posiadał przynajmniej 1 placówkę medyczną w Warszawie 
działającą 24/7 dni w tygodniu. 

5. Zleceniodawca wymaga dotrzymania terminów  określonych w  ust.1 niniejszej umowy. 

W przypadku braku dostępności, o której mowa powyżej Zleceniobiorca może skierować osobę 
uprawnioną do wykonania usługi u innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
współpracujących ze Zleceniobiorcą. Jeżeli wykonanie świadczenia objętego przedmiotem umowy 
(wykonanie badania w terminie określonym w  ust. 1) nie jest również możliwe u wskazanego przez 
Zleceniobiorcę podmiotu, o którym mowa powyżej, Zleceniobiorca zobowiązuje się do 100% refundacji 
kosztów leczenia osobom uprawnionym, objętych niniejszą umową. Prawo do skorzystania z refundacji 
osoba uprawniona uzyskuje w przypadku braku dostępności świadczenia w placówkach własnych i 
współpracujących w terminach wskazanych w standardach dostępności.  

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób 
uprawnionych przez okres obowiązywania umowy. 

7. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Zleceniobiorca w terminie określonym przez 
Zleceniodawcę przekaże na jego żądanie wskazanej przez Zleceniodawcę jednostce medycznej kopi 
poświadczonej z oryginałem  dokumentacji o której mowa w ust. 6.  

8. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy 
wykonywane będą przez personel  medyczny  posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia  
do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z odrębnych przepisów. 

9. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość usług realizowanych w ramach niniejszej 
umowy i odpowiada w pełni  za szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług medycznych  
na podstawie niniejszej umowy powstałych z jego winy lub osób, przy pomocy których umowę 
wykonuje.  

10. Na okres objęty niniejszą umową , Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną w związku z udzieleniem świadczeń medycznych  
w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,- zł.  

11.  Podpisane za zgodność z oryginałem kopie polisy będą stanowić integralną część umowy jako załącznik 
do umowy przed jej podpisaniem. 
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12. W przypadku rozwiązania polisy ze strony Ubezpieczyciela lub jej wygaśnięcia w trakcie trwania 
obowiązującej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczas 
obowiązujących warunkach, chyba, że różnice wynikają z ogólnie przyjętych przepisów prawa. 

13. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu dla Zleceniobiorcy. 

 

V Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 

§ 5. 

1. Zleceniodawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże Zleceniobiorcy listy osób 
uprawionych do otrzymywania świadczeń na podstawie niniejszej umowy, których wzór stanowi 
załącznik nr 3. Zleceniodawca powinien wypełnić co najmniej następujące rubryki listy: imię i nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do pisemnego comiesięcznego aktualizowania list osób uprawnionych  
i przekazywania aktualizacji najpóźniej do drugiego dnia roboczego bieżącego miesiąca udzielania 
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. Aktualizacja będzie przekazywana drogą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej  poniżej.  

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian najpóźniej w  ciągu 3 dni roboczych  
od przekazania przez Zleceniodawcę aktualizacji na zasadach określonych w niniejszym ustępie.  
W przypadku przekazania zmian w formacie innym niż opisany powyżej Zleceniobiorca zastrzega sobie 
możliwość wydłużenia czasu koniecznego do wprowadzenia zmian powyżej 3 dni roboczych. 

3. Strony ustalają, że osoba uprawniona, wpisana na odpowiednią listę nie może być z niej wykreślona 
przez co najmniej 12 miesięcy od chwili wpisu, chyba że: 

a. została rozwiązana umowa o pracę, umowa o praktykę studencką lub staż zawarta pomiędzy osobą  
uprawnioną a Zleceniodawcą,  

lub 

b. zmienił się status rodzinny, 

c. zleceniobiorca wyrazi pisemną zgodę na wykreślenie osoby uprawnionej. 

4. Strony ustalają, że wykreślenie przez Zleceniodawcę osoby uprawnionej z listy niezgodnie z treścią 
zdania poprzedzającego wywołuje skutek dopiero po upływie 12 miesięcy od wpisu na listę. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej 
umowy są: 

ze strony Zleceniodawcy 

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

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

ze strony Zleceniobiorcy: 

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

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

6. Zmiana osób na liście uprawnionych, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje w formie pisemnej,  
nie wymaga jednakże zmiany umowy. Różnice wynikające ze zmian na liście przekazywane  przez 
Zleceniodawcę w ciągu miesiąca będą korygowane w miesiącu następnym. 

7. Zleceniodawca przekazuje informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia  
lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. 
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8. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 
warunków pracy oraz udostępnia dokumentację wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej 
się do ochrony zdrowia. 

9. Zleceniodawca ma prawo kontrolowania wykonywania postanowień Umowy poprzez sprawdzanie 
dostępności świadczeń i realizacji usług objętych Umową. 

 

VI Wynagrodzenie 

§ 6. 

1. Podstawą do obliczenia należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia będą aktualne listy, o których mowa 
w  § 5 niniejszej umowy, przekazane przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania comiesięcznej specyfikacji do faktury w formie 
elektronicznej. 

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy  
z dołu, na podstawie faktury VAT, wystawionej co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) przez 
Zleceniobiorcę, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej zgodnie z przepisami prawa  
i niniejszą umową  na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze. Jednocześnie, na 
podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) Zleceniodawca wyłącza stosowanie do niniejszej 
Umowy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

W przypadku, gdy niniejsza umowa nie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, 
pierwsza faktura obejmuje okres od daty wejścia jej w życie do ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego. 

4. Za dzień wpłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

5. Wszelkie rozliczenia w tym faktury będą wystawiane na następujące dane: 

Nabywca 

Miasto st. Warszawa 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  

NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca i płatnik 

Zarząd Transportu Miejskiego  

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa 

6. Wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty  …………………………..zł (netto/brutto) 

7. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

8. Zleceniodawca oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot zamówienia  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

9. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

10. Zleceniobiorca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

11. Zleceniodawca, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z 
późn.zm.), oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy. 
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12. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania Przedmiotu Zamówienia: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U z 2018 r. 
poz. 2177 z późn. zm.); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie 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 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2215 z późn. zm.); 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu rzeczywistego wpływu 
tych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego 
stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu Zamówienia. Powyższa procedura może być wszczęta 
również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio 
zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o 
których mowa powyżej. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy jest wystąpienie z wnioskiem przez 
Wykonawcę/Zamawiającego  w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie przepisów, o 
których mowa w pkt. 1) – 4) powyżej. 

VII Kary Umowne 

§ 7. 

1. W przypadku nieterminowego wykonania jakiegokolwiek świadczenia objętego przedmiotem umowy 
(wykonanie badań i świadczeń  w terminach określonych w § 4 ust. 1), Zleceniodawca naliczy 
Zleceniobiorcy karę umowną wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w stosunku do wymaganych terminów realizacji o których mowa w § 4 Umowy. 

2. Kara umowna  będzie potrącana z płatności wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na postawie 
pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy o potrąceniu.  

3. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego zastrzeżoną karę umowną. 

4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę naliczonych przez Zleceniodawcę kar 
umownych z płatności wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, chociażby wierzytelność 
Zleceniodawcy o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed 
dokonaniem potrącenia Zleceniodawca zawiadomi pisemnie Zleceniobiorcę o wysokości i podstawie 
naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. 

 

VIII  Postanowienia końcowe 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy). 

2. Umowa została zawarta na czas określony od dnia……………. do dnia  ………………. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem 
dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego pod rygorem nieważności. 

4. Spory powstałe przy wykonaniu Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla Zleceniodawcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 
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ze Stron. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 
pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1155 ze zm.). 

7. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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). 

8. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 
udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób 
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania  
w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zleceniodawcę lub prawnie uzasadnionego 
interesu Zleceniobiorcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres  
e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem 
danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się  
w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których 
mowa w art. 14 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 (RODO). 

9. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
go  dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie  
ustawy z dnia 6 września 2001r, o dostępie informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) . 

10. Jeżeli Zleceniobiorca przyjął wewnętrzny regulamin określający szczegółowe zasady świadczenia usług 
medycznych w jego placówkach, będzie on stosowany w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że  
w przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminem, a niniejszą umową o udzielanie świadczeń 
medycznych, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia niniejszej umowy.  

11.  W odniesieniu do przetwarzania danych osób uprawnionych niebędących pracownikami Zleceniodawcy 
(tj. osoby najbliższe, członkowie rodzin, rodzice i emeryci), Zleceniodawca zawrze ze Zleceniobiorcą 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór Zleceniobiorca przedstawi do 
akceptacji Zleceniodawcy.                          

 

Zleceniodawca                                                                                        Zleceniobiorca 

                      

                                                                                                                                                                                   


