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Załącznik nr 1 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr .......................... 

 
zawarta dnia .......................... r. w Nowym Dworze Mazowieckim 

pomiędzy: 
 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim ul, Chemików 6, 

reprezentowaną przez Beatę Rusek – dyrektor poradni 

 zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………reprezentowaną przez ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

oraz 

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną” 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu pn.: 

„Świadczenie usług  z zakresu  medycyny  pracy, badania  profilaktyczne  –  wstępne,  okresowe i 

kontrolne dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim na rok 2022” zgodnie z uregulowaniami art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „ustawą”. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem    niniejszej   umowy   jest świadczenie usług medycznych dla 

pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z 

zakresu medycyny pracy i wykonywania profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, 

okresowych i kontrolnych (badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie ze szczegółowym opisem 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Miejsce realizacji usługi: ………… 

4. Wartość ogólna umowy wynosi ……….. zł brutto (słownie ). 

5. Wielkość zamówienia podana w załączniku nr 1 jest wielkością szacunkową i uzależniona 

będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

6. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy w 70 %. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi 

asortymentami w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. 
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8. Badania lekarskie Wykonawca przeprowadzał będzie na podstawie skierowania wydanego 

przez pracownika oddziału kadr Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji Starostwa 

Powiatowego, opatrzonego pieczęcią Zamawiającego zgodnie z § 4 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społeczne z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania dnia 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). 

9. Skierowania na badania wydawane będą jednorazowo zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 

ust. 3a ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”: 

1) Zamawiający wymaga, aby recepcjoniści (rejestratorzy) i pracownicy laboratoryjni 

uczestniczący w wykonaniu zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że świadczone usługi będą wykonywane przez personel medyczny 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważną 

polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej za szkody  mogące  powstać  w  trakcie  realizacji  umowy,  na 

kwotę  minimum  100 000,00 zł. 

4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ww. polisy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, w 

trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał polisy. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na podstawie 

umów zawartych z innymi  podmiotami/osobami  fizycznymi  nie  będą miały wpływu  na  

ilość, jakość i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudniony do realizacji zamówienia przez Wykonawcę 

Podwykonawca posiada uprawnienia do świadczenia usług, o których mowa w § 1. 
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3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca zawsze odpowiada jak za  

działania  i zaniechania własne. 

4. Wykonawca    będzie    prowadził    rejestr    przyjmowanych    pacjentów    zawierający:    

imię   i  nazwisko,  adres  i  PESEL pacjenta, nazwę jednostki  kierującej, datę zgłoszenia  

się pacjenta i rodzaj badań. Rejestr będzie archiwizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 4 

1. Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone przez lekarza medycyny pracy i okulistę 

wykonywane były od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w jednym miejscu 

(placówce) wskazanym przez Wykonawcę. 

W przypadkach skierowania na badania wstępne kandydata do pracy oraz skierowania 

pracownika na badania okresowe Wykonawca wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej 

lub badania. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia się osoby skierowanej 

przez Zamawiającego. 

2. W przypadku skierowania pracownika Zamawiającego na badania kontrolne (wracającego 

do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni) Wykonawca przeprowadzi badania w dniu 

zgłoszenia pracownika, w celu ustalenia jego zdolności do pracy na dotychczasowym 

stanowisku. 

3. Wyniki badań będą odbierane osobiście przez pacjentów w placówce Wykonawcy lub będą 

dostępne za pomocą strony internetowej Wykonawcy ……………………….. , po ustaleniu  

loginu i hasła indywidualnie miedzy Pacjentem a Wykonawcą. 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych, w szczególności 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) (Dz. Urz.  

UE L 119  z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, i ustawy z dnia 10 maja 2018 

r.  o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. W trybie art. 26 RODO Strony, jako współadministratorzy danych osobowych, zgodnie 

postanawiają: 

1) Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe pracowników skierowanych na 

badania w celu udzielenia im świadczeń usług medycznych, o których mowa w § 1 

ust. 1 niniejszej umowy; 

2) Wykonawca, jako podmiot wykonujący działalność  leczniczą,  przetwarza  dane  
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osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego 

tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, 

w następującym zakresie: 

a) oznaczenie pacjenta zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: imię (imiona), 

nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe, przedmiot 

badania – stanowisko  pracy, jego opis i występujące na nim zagrożenia, 

b) oznaczenie osoby kierującej na badanie, w szczególności: imię, nazwisko, 

stanowisko, dane kontaktowe. 

3. Strony oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności ich przetwarzania z 

obowiązującym prawem oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą, w 

szczególności środki, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do rzetelnego wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązują 

się je wypełniać z najwyższą profesjonalną starannością, w celu zabezpieczenia prawnego, 

organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Strony zobowiązują osoby działające na ich zlecenie lub w ich interesie do przestrzegania 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz do zachowania tajemnicy 

przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 

6. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Strony zobowiązują się 

do współpracy w zakresie  wywiązywania  się  z obowiązków określonych w art. 32  – 36 

RODO,   w szczególności zabezpieczenia danych i postępowania w przypadku naruszenia 

ochrony danych osobowych. 

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy, 

poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie przysługujących jej praw. 

8. Każda ze Stron, w zakresie swojej odpowiedzialności, realizuje obowiązki w odniesieniu 

do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. 

 

9. Wykonawca, po zakończeniu realizacji niniejszej umowy w zakresie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami, z uwagi na charakter prowadzonej działalności (podmiot 

leczniczy)  i  z  uwagi  na  charakter  przetwarzanych  danych  (dane  dotyczące  stanu  
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zdrowia    i niepełnosprawności)   ma    obowiązek   przechowywać    te    dane    z   należytą   

starannością  i z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, adekwatnych do 

obowiązujących przepisów, przez okres jaki jest określony przez szczególne przepisy prawa 

nakazujące przechowywanie danych osobowych w podmiotach leczniczych. 

10. Podmioty współpracujące z Wykonawcą są upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych pracowników Zamawiającego w celach związanych z realizacją niniejszej  

umowy i wyłącznie   w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów. 

11. Podmioty współpracujące z Wykonawcą posiadają identyczne obowiązki ochrony danych 

osobowych, w szczególności wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów 

prawa w tym zakresie. 

12. Strony odpowiadają za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały 

w związku  z nienależytym przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zakresu 

przetwarzanych przez siebie danych. 

13. Stwierdzenie uchybień  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  lub  przetwarzanie  

ich  w sposób niezgodny z niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych przez którąkolwiek ze Stron, może skutkować wcześniejszym 

rozwiązaniem umowy, również ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 6 

Świadczenia zdrowotne realizowane przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 1 będą 

finansowane przez Zamawiającego na podstawie cen zawartych w szczegółowym opisie 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1. 

§ 7 

1. Należność z tytułu wykonywania przedmiotu umowy będzie wypłacana Wykonawcy przez 

Zamawiającego na podstawie złożonej faktury z załączonym wykazem diagnozowanych 

osób wraz z rodzajem i ilością oraz ceną jednostkową wykonywanych dla nich usług. 

Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych. 

2. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie w terminie do 21 dni od dnia 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie 

dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

 

 

3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej 

wysłanej na adres: sekretariat@pppndm.pl 

4. Wykonawca zobowiązuje się, na życzenie Zamawiającego, do sporządzenia dodatkowych 

mailto:sekretariat@pppndm.pl
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informacji i sprawozdań dotyczących zakresu realizowanego przedmiotu umowy. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania jakości świadczonych usług przez 

Wykonawcę, a w szczególności w zakresie: 

1) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych (dostępności, jakości, zakresu), 

2) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń i usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania niezbędnych dokumentów, udzielania 

informacji    i pomocy w sprawach określonych w ust. 1. 

§ 9 

1. Umowa obowiązuje od dnia .......... ……………..do dnia 31.12.2022 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem 

dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Podstawę wypowiedzenia umowy może stanowić w szczególności: ograniczenie 

dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu, ich nieodpowiednia jakość, świadczenie 

usługi w innym miejscu niż wskazane w § 1 ust. 3. 

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez które 

rozumie się utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń 

na rzecz Zamawiającego. 

2) nieposiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie 

trwania umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 4, 

za każdy dzień, w którym wymieniona umowa ubezpieczenia nie była ważna lub nie 

istniała. 

 

 

3. Strony  zgodnie   ustalają,  że  naliczona   przez  Zamawiającego  kara  może  zostać  

potrącona     z wynagrodzenia. 

§ 11 
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1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W szczególności dopuszczalna będzie zmiana umowy w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na  podstawie przepisów  o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

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

§ 12 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz 

Kodeksu cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

1) Zamawiający:…………………………tel………….. e-mail: …………………. 

2) Wykonawca:………………………….. tel………….. e-mail: …………………. 

. 

§ 14 

Umowę sporządzono  w 3  jednobrzmiących egzemplarzach,  1  egzemplarz otrzymuje  

Wykonawca,  2 egzemplarze Zamawiający. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający: Wykonawca
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