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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr CSIOZ/…./2017 

 

zawarta w dniu ............................... 2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON 001377706, 

NIP: 525-15-75-309, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

 

a…………………………………………………………………………………………………. zwaną/ym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez…………………………. 

zwanych dalej łącznie „Stroną” lub „Stronami”. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.109.2017, 

została zawarta umowa (zwana dalej: „Umową”) o poniższej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług 

medycznych polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych, o których mowa 

w art. 229 § 1,2,5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 

z późn. zm.) badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych (zwanych dalej: 

„badaniami profilaktycznymi”) oraz wydawaniu orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, na zasadach określonych w Umowie oraz 

w załącznikach do Umowy. 

2. Szczegółowy zakres usług medycznych, o których mowa w ust. 1, określa Załącznik Nr 1 do 

Umowy. 

§ 2 

Termin i sposób realizacji Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony do dnia 30 

listopada 2018 roku lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1, w  zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur/rachunków z 

tytułu wykonanych usług medycznych, o których mowa w §1 Umowy, na adres siedziby 
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Zamawiającego lub w przypadku faktury elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: 

.............., w terminach - za miesiąc listopad 2017 r. nie później niż do dnia 8 grudnia 2017 r. 

oraz za miesiąc listopad 2018 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. 

3. Zamawiający zgłasza do objęcia przez Wykonawcę zakresem usług medycznych określonych 

w §1 Umowy pracowników zatrudnionych u Zamawiającego oraz kandydatów na pracowników. 

Zamawiający zakłada łączne zatrudnienie w przedziale 130 – 154 osób, z tym że nie jest 

zobowiązany do dochowania powyższego zatrudnienia, w szczególności Wykonawcy nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wydawania skierowania osobie kierowanej na badania 

profilaktyczne. Skierowanie powinno być zgodne z przepisami, a w szczególności zawierać:  

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane; 

2) dokładne dane dotyczące osoby kierowanej na badanie (dane identyfikacyjne osoby objętej 

badaniami profilaktycznymi: imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres zamieszkania); 

3) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniem profilaktycznym (nazwa, adres, 

telefon, nr identyfikacyjny REGON, EKD); 

4) określenie stanowiska pracy (pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej 

stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu): 

a) w przypadku badań okresowych i kontrolnych stanowiska, na którym pracownik jest 

zatrudniony, 

b) w przypadku badań wstępnych stanowiska, na których pracownik podejmie pracę; 

5) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych 

dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia występujących na tych stanowiskach. 

5. Skierowanie, o którym mowa w ust. 4 winno być wystawione na druku zgodnym z przepisami, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana druku skierowania nie stanowi zmiany 

Umowy i wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy ze wskazaniem wzoru nowego 

druku. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z lekarzem wykonującym badanie 

profilaktyczne sposobu odbioru zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie, o którym 

mowa w §1 Umowy. Uzgodnienie winno być dokonane w formie pisemnej. W przypadku braku 

takiego uzgodnienia na Zamawiającym ciąży obowiązek jego odebrania w siedzibie 

Wykonawcy. 
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7. Zamawiający w razie wystąpienia takiej potrzeby i w zakresie wynikających z przepisów prawa, 

zobowiązuje się do zapewnienia lekarzowi wykonującemu badanie profilaktyczne: 

1) udziału w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, w razie jej powołania; 

2) przeglądu stanowisk pracy; 

3) udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do 

ochrony zdrowia. 

Z tytułu realizacji działań wskazanych w ust. 7 pkt 1-3 nie przysługuje Wykonawcy 

jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie niż przewidziane w niniejszej Umowie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania profilaktyczne na podstawie skierowań 

wydanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia się przez osobę skierowaną 

przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy. 

9. W wyjątkowych przypadkach termin przeprowadzenia badań może zostać wydłużony, nie 

więcej jednak niż o 2 dni robocze od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8. Wydłużenie 

terminu wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy i zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca może zlecić wykonywanie obowiązków określonych Umową osobom trzecim, 

zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1184), zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania, w tym za szkodę wyrządzoną przez osoby trzecie przy wykonywaniu 

powierzonych im czynności. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć ……… zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………….. 00/100).  

2. Za wykonane świadczenia objęte Umową Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty 

za badania jednostkowe, zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze/rachunku wystawionej/ym przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za wykonane usługi medyczne, 

o których mowa w § 1 Umowy. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia dyspozycji 

zlecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury będą wystawiane co 
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miesiąc, na koniec danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku niepełnego miesiąca 

kalendarzowego realizacji Umowy, na ostatni dzień jej realizacji. Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie jedynie za faktycznie i w należyty sposób zrealizowane świadczenia w ramach 

Umowy. 

4. Wykonawca przedstawiając Zamawiającemu comiesięczną fakturę/rachunek, zobowiązany jest 

przedstawić jako załącznik do poszczególnych faktur/rachunków raport obrotów firmy 

w zakresie zrealizowanych w ramach Umowy usług medycznych, zawierający w szczególności: 

imię nazwisko osoby badanej, rodzaj wykonanej usługi (badanie wstępne, okresowe, kontrolne), 

cenę jednostkową badania, datę świadczenia usługi. 

5. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków finansowych Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia ujętych w odpowiednim Planie Finansowym wydatków 

bieżących. Zmiana informacji o finansowaniu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej 

aneksowania. 

§ 4 

Współpraca w zakresie realizacji Umowy 

1. Do współpracy przy realizacji Umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: Karolina Prażmowska, tel.: 22 492 50 06, adres email: 

k.prazmowska@csioz.gov.pl  

lub Barbara Gastoł, tel.: 22 597 09 45, adres email: b.gastol@csioz.gov.pl; 

2) ze strony Wykonawcy:…………… tel. : ……. adres email…….. 

2. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

 

§ 5 

Poufność i ochrona danych osobowych  

1. Wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną, dotyczące stanu zdrowia 

badanych osób/pracowników będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo 

i bezwarunkowo jako poufne i mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią, pisemną zgodą 

badanej osoby. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 

w celu należytego wykonania Umowy. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zamawiającego dotyczy w szczególności 
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informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie lub w związku 

z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w 

szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje 

takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 

przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania 

poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy informacji, o której mowa w ustawie 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy (w tym tajemnicy lekarskiej) 

przez swoich pracowników, podwykonawców i inne osoby, którymi będzie się posługiwał przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

6. W celu prawidłowego wykonania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy 

i wyłącznie w zakresie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 1-5 Umowy - niezbędnym dla wykonania 

przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w skierowaniu pracownika na badania profilaktyczne, tj. imię, 

nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru 

PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), 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), a także przepisów krajowych, które zastąpią ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych 

osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, w trakcie jej trwania, jak 

również po jej rozwiązaniu. 

8. Zamawiający, w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, będzie przekazywał 

wszelkie dane tylko przez upoważnionych w tym celu pracowników do wskazanych przez 

Wykonawcę upoważnionych osób po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy 

oraz pracowników swojego podwykonawcy do zachowania tajemnicy poprzez podpisanie 

zobowiązań określonych w Załączniku nr 4 do Umowy. 
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10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wyznaczonych do realizacji 

przedmiotu Umowy oraz pracowników swojego podwykonawcy w celu wydania upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych określonego w Załączniku nr 5 do Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę przetwarzania gromadzonych danych osobowych wynikających 

z ustawy, o której mowa w ust. 4 i 7. 

 

§ 6 

Rozwiązanie Umowy i kary umowne  

1. Strony ustalają, iż Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie przekroczył termin 

przeprowadzenia badania profilaktycznego, a także w przypadku nienależytej realizacji Umowy, 

po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do należytej realizacji Umowy i bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczanego przez Zamawiającego do należytej realizacji Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od powzięcia informacji 

o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy lub braku środków 

w budżecie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynach 

stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwało będzie 

jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna 

w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, stanowiącej maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. Niezależnie od ust. 1 i 2 Stronom przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy na zasadach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

innych  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Strony dołożą starań w celu ugodowego rozwiązania sporów, mogących wyniknąć w związku 

z realizacją Umowy. Jeżeli niemożliwe będzie osiągnięcie rozwiązania polubownego, spory 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz winny być dokonywane w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, 

osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie 

drugą Stronę. Zmiana ta nie powoduje aneksowania Umowy. 

5. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  

Załącznik nr 2 – Wzory skierowań na badania profilaktyczne. 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności. 

Załącznik nr 5 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

 

  
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 


