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Umowa nr …………………. 
 
W dniu ................ roku pomiędzy: 

Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie (01-224), przy 
ul. Kasprzaka 44/52, NIP 525-000-89-33, reprezentowanym przez: 

- dr Piotra Lipkowskiego - Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych, 

- Krystynę Jakubczak  - Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Zamawiającym:  

a firmą ......................... z siedzibą w ............................., NIP: ……………, KRS: ………, reprezentowaną 
przez:  

- .......................................... - .......................... , 

zwaną dalej Wykonawcą,  

zwanych dalej Stronami, 
 

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), została 
zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz 
dodatkowej opieki medycznej (Znak sprawy: ZP-2402-1/21).  

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do umowy – oferta 
Wykonawcy oraz w dokumentacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Znak sprawy: 
ZP-2402-1/21 ( w tym: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego i Osób uprawnionych 
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Usług Medycznych świadczonych przez specjalistów 
właściwych dla wieku Pacjenta. Oznacza to, że w przypadku dzieci Wykonawca winien jest 
zapewnić specjalistów (określonych w danym Pakiecie) ze specjalizacją dziecięcą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi Medyczne w miastach wskazanych w Ofercie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Medyczne z należytą starannością z uwzględnieniem 
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania 
i leczenia chorób przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury medycznej, przestrzegając etyki 
zawodowej oraz obowiązujących przepisów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Usług Medycznych z poszanowaniem godności 
osobistej  Pacjenta, z dbałością o jego ogólny stan zdrowia (w szczególności poprzez zalecanie 
świadczeń zdrowotnych w przypadkach niezgłoszonych przez Pacjenta, a dostrzeżonych przez 
lekarzy lub inny personel medyczny), z poszanowaniem praw pacjenta wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. tj.  z 2017 r., poz. 1318, ze zm.).  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
prowadzenia dokumentacji medycznej. Na każde żądanie Pacjenta Wykonawca zobowiązany jest 
wydać mu niezwłocznie kopię pełnej dokumentacji medycznej.  
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8. Wykonawca zapewni świadczenie Usług Medycznych przez lekarzy uprawnionych do wystawiania 
recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych. W przypadku kontynuacji 
leczenia Wykonawca umożliwi wystawianie recept przez lekarza prowadzącego, z możliwością 
zamawiania recept telefonicznie lub w Systemie Informatycznym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wyniki badań diagnostycznych będą mogły być odbierane przez  
Pacjentów  co  najmniej  w  Placówce  Medycznej,  w  której  były  wykonywane, a w przypadku 
gdy istnieje taka możliwość także przez Internet. 

10. Wykonawca zapewnia możliwość:  

1) korzystania w czasie rzeczywistym z e-konsultacji (udzielenie porady poprzez e-czat, e-mail, 
video itp. kanały komunikacji umożliwiające bezpośredni kontakt Pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego z  lekarzem), 

2) dostęp do internetowego portalu pacjenta umożliwiającego co najmniej: umówienie  terminu 
wizyty do lekarzy, lekarzy specjalistów, umówienie terminu badań zleconych przez lekarza i 
odebranie wyników badań laboratoryjnych (w przypadku, gdy skierowanie na badania wystawił 
lekarz z Placówki Wykonawcy), zamówienie recepty na leki przyjmowane na stałe. 

§ 2. Oświadczenia Wykonawcy  

Wykonawca oświadcza, że:  

1) jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym Usług Medycznych) na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej;  

2) jest tzw. podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów Ustawy i zarobkowo prowadzi 
działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
Ustawy w zakresie nie mniejszym niż opisany w Ofercie Wykonawcy;  

3) jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego 
……………………………………………. pod numerem księgi rejestrowej: 
……………………………….  

4) prowadzi działalność leczniczą zgodnie z przepisami prawa.  

§ 3. Realizacja usługi 

1. Strony wyrażają zgodę, na to aby w toku wykonywania Umowy zmianie ulegała liczba Osób 
uprawnionych oraz liczba Pakietów. Zmiana liczby Osób uprawnionych oraz liczba Pakietów nie 
stanowi zmiany Umowy i nie może stanowić przesłanki rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy; 
nie może także mieć negatywnego wpływu na zakres lub jakość Usług Medycznych. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zmianie liczby Osób 
uprawnionych lub zmianie liczby i rodzajów Pakietów wybranych przez Pracowników, poprzez: 

1) nieodpłatne narzędzie udostępnione przez Wykonawcę służące do samodzielnego zarządzania 
on-line listami osób uprawnionych do korzystania z pakietow, 

2) e-mail - w sytuacjach wyjątkowych. 

§ 4. Terminy świadczenia usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Medyczne na rzecz Zamawiającego począwszy od 1 
kwietnia 2022 r. przez 12 miesięcy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że zapewni nieprzerwanie świadczenie Usług Medycznych we 
wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Medycznych w godzinach otwarcia Placówek 
Medycznych, jednak nie krócej niż 8 godzin dziennie, z zachowaniem postanowień poniższych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadkach nagłych, wymagających pilnego kontaktu 
z lekarzem, Pacjent przyjmowany będzie bezzwłocznie w tym samym dniu przez lekarza dyżurnego 
we wskazanej Placówce Medycznej, z tym, że w przypadku zagrożenia życia pacjent zostanie 
przyjęty w każdej Placówce Medycznej. 

§ 5. Miejsce świadczenia usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Medycznych w Placówkach Medycznych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia Usług Medycznych w pomieszczeniach 
odpowiadających wymaganiom, określonym w odpowiednich przepisach prawa, wyposażonych 
w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty 
potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Usługi Medyczne świadczone będą także w:  

1) Placówkach Wykonawcy – w zakresie, w jakim w danej placówce udzielane są Osobom 
uprawnionym świadczenia zdrowotne oraz  

2) Placówkach Współpracujących – w zakresie, w jakim świadczenia zdrowotne w danej placówce 
udzielane są Osobom uprawnionym na zlecenie Wykonawcy. 

§ 6. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych Usług Medycznych osobom trzecim 
(podwykonawcy) lub innym podmiotom leczniczym (w tym także Placówkom Współpracującym), na 
swój koszt i ryzyko. Za działania lub zaniechania podwykonawców i (w tym także Placówek 
Współpracujących), Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania. Do 
wykonywania czynności przez podwykonawców i Placówki Współpracujące postanowienia Umowy 
stosuje się odpowiednio.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Medycznych przez danego 
podwykonawcę lub Placówkę Współpracującą, Wykonawca - na pisemne żądanie Zamawiającego - 
zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego powierzania wykonywania Usług Medycznych 
temu podwykonawcy lub Placówce Współpracującej.  

§ 7. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonywania Usług Medycznych przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona będzie od 
liczby i rodzaju wykupionych Pakietów (tj. stanowić będzie iloczyn liczby wykupionych Pakietów 
i cen brutto Pakietów określonych w ust. 2).  

2. Cena jednostkowa brutto za dany Pakiet nie podlega zmianie w czasie obowiązywania Umowy 
i wynosi: 

1) Pakiet Medycyna Pracy:  …………. ; 
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2) Pakiet Pracownika:  …………. ; 

3) Pakiet Partnerski:  …………. ; 

4) Pakiet Rodzinny:  …………. . 

5) Pakiet Członka Rodziny: …………. 

3. Ceny za Pakiety obejmują zarówno koszty świadczeń zdrowotnych, jak i innych czynności, jakie 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć na podstawie Umowy w związku ze świadczeniem Usług 
Medycznych na rzecz Pacjentów.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………….., podany w umowie z zastosowaniem 
metody podzielonej płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania e-faktury / faktury 
elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktury@icho.edu.pl,  prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu 
Stron protokołu odbioru technicznego.  

5. Rachunek bankowy, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej Umowy, 
o którym mowa w pkt. 1, powinien być wskazany w danych Wykonawcy objętych elektronicznym 
wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanym „białą listą podatników VAT” 
(jeśli przepis dotyczy Wykonawcy). 

6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 8. Przedstawiciele Stron 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za bieżącą współpracę przy realizacji Umowy:  

1) Koordynator ze strony  Zamawiającego: ………………………. 

2) Koordynator ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

2. Strony ustalają, że osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Strony do dokonywania 
czynności związanych z bieżącą realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do 
zmiany Umowy. 

3. Zmiana lub uzupełnienie osób wskazanych w ust.1, zmiany danych kontaktowych tych osób nie 
stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie oświadczenia złożonego drugiej Stronie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

§ 9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 
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 4.5.2016, str.1), dalej „Rozporządzenie” w odniesieniu do danych 
osobowych osób kierowanych do Wykonawcy na badania z zakresu medycyny pracy. Zamawiający 
oświadcza, że posiada podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych w charakterze 
administratora danych i tym samym spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych 
osobowych, jakie wynikają z Rozporządzenia. 

2.Wykonawca oświadcza, że jako podmiot leczniczy, przetwarza dane osobowe w celu udzielania 
świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i 
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udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849). W związku z powyższym 
Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia , w odniesieniu do przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z Umową danych 
osobowych niezależnie od statusu Zamawiającego jako administratora tych danych z innego tytułu. 
Wykonawca przetwarza dane osobowe osób, którym udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 
9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia. 

3. W ramach realizacji niniejszej Umowy dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób bliskich 
Pracownika objętych świadczeniami zdrowotnymi, wobec czego, mając na względzie przepisy 
Rozporządzenia Strony zobowiązują się do zawarcia porozumienia w zakresie przetwarzania danych 
osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. W ramach realizacji Umowy, Strony przetwarzać będą dane osób wyznaczonych do bieżącego 
kontaktu oraz reprezentacji, w tym dane pracowników oraz współpracowników. W celu uniknięcia 
wątpliwości, każda ze Stron przetwarza dane osób wskazanych do bieżącej realizacji Umowy i 
reprezentacji drugiej Strony jako ich odrębny i niezależny administrator, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 
lit. f Rozporządzenia, czyli na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 
zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach związanych ze współpracą Stron i wykonywaniem 
Umowy. 

5. Zakres danych osobowych, które są udostępniane pomiędzy Stronami obejmuje: imię, nazwisko, 
służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko zajmowane w organizacji jednej ze 
Stron. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać udostępnione jej dane osobowe drugiej Strony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia. 

7. Każda ze Stron zobowiązana jest zrealizować obowiązek informacyjny wobec osób wyznaczonych do 
kontaktu oraz reprezentacji drugiej Strony, których dane przetwarza. Klauzula obowiązku 
informacyjnego Wykonawcy zawarta jest w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Klauzula 
obowiązku informacyjnego Zamawiającego zawarta jest w Załączniku nr 4 do niniejszej mowy. 

§ 10. Tajemnica i poufność 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 
drugiej  Strony, w szczególności dotyczących prowadzonej przez Strony działalności, ich klientów, 
danych ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, 
organizacyjnych, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że jedna Strona 
uprzednio zwolni drugą Strony na piśmie z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika 
z przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy 
oraz 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Obowiązek dotyczący zachowania w poufności danych 
osobowych określają obowiązujące przepisy prawa. 

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, 
drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez jedną ze Stron bez wiedzy drugiej 
Strony.  

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania 
osobom trzecim. 
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5. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko gdy jest to niezbędne do 
realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez podwykonawcę. Strona, 
która przekazała Informacje podwykonawcom, ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez 
podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 

6. W przypadku, gdy jedna ze Stron zobowiązana orzeczeniem sądu, organu administracji państwowej, 
samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo konieczność ich 
ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić  
o tym fakcie drugą Stronę, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by 
udostępnienie Informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom 
niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze. 

7. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie  
w celach związanych z wykonaniem Umowy. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji: 
1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną, 

2) które są powszechnie znane i dostępne, co jedna Strona ma obowiązek wykazać drugiej Stronie 
przed ich ujawnieniem, 

3) które jedna ze Stron uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 
zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i o ile 
ta Strona  nie zobowiązała  się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie jedna ze Stron weszła  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 
dniem  zawarcia  niniejszej Umowy, 

5) co do których jedna ze Stron uzyskała  pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie. 

9. Strony uzgadniają, iż informacje oraz materiały przekazywane sobie nawzajem lub wytworzone 
w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób 
wykorzystanie przez jedną ze Stron informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem Umowy 
stanowi zagrożenie dla istotnych interesów drugiej Strony i może stanowić czyn nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. Strona, której Informacje zostały ujawnione za niedotrzymanie przez drugą Stronę ustaleń 
wskazanych w niniejszym paragrafie, może dochodzić od drugiej Strony odszkodowania na zasadach 
przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 11. Ubezpieczenie  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 
866). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obwiązywania Umowy ubezpieczenia, 
o którym mowa wyżej na zasadach, w zakresie i na sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) 
określone w Ustawie i aktach wykonawczych do niej, a także wydania na każde żądanie 
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Zamawiającego kopii polis ubezpieczeniowych poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

§ 12. Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 
wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

1) w przypadku niezapewnienia Usług Medycznych w terminach i w sposób określony w Umowie - 
w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek; 

2) w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych, o których mowa w § 10 – 
w wysokości 50 000 zł za każde naruszenie; 

3) w przypadku naruszenia zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych, o których mowa 
w § 9 – w wysokości 50 000 za każde naruszenie; 

4) w przypadku niezapewnienia rezerwacji terminów Usług Medycznych w sposób określony 
w Umowie lub dostępu do e-konsultacji lub infolinii lub portalu pacjenta – w wysokości 500,00 
złotych za każdy taki przypadek. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie Umowy. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej.  

§ 13. Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie jej 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, pod warunkiem uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy lub usunięcia skutków 
jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin umożliwiający usunięcie wskazanych nieprawidłowości nie krótszy niż 14 dni i 
nie dłuższy niż 1 miesiąc liczony od dnia otrzymania wezwania, z tym, że Wykonawca dołoży 
należytej staranności aby usunięcie nieprawidłowości nastąpiło w jak najkrótszym czasie.  

2. Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli Zamawiający 

opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia co najmniej o 30 dni, po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty i 
wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na zapłatę wraz z odsetkami. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu za 
usługi wykonane do dnia rozwiązania Umowy.  

4. Oświadczenie Strony o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 14. Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ofertą Wykonawcy, Ogólnymi Warunkami Udzielania 
Świadczeń Zdrowotnych, a Umową rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron / Umowę 
sporządzono w jednym egzemplarzu elektronicznym, przekazanym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy 
2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
3) Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy 
4) Klauzula obowiązku informacyjnego Zamawiającego 
  

Wykonawca:  Zamawiający: 
 


