
Załącznik nr 8 do SWZ 

Wzór umowy część 1 

zawarta w dniu ……………. roku w Warszawie, pomiędzy: 
 
ZAMAWIAJĄCYM:  
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej - ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa, nr identyfikacyjny NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 
Pana………………., działającego na podstawie upoważnienia nr 
………………………. 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
 
zwanych dalej „Stronami”, 
 
o następującej treści: 
 

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, 
które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  
na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), w wyniku którego za 
najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy. 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad kandydatami i pracownikami Zakładu Pracy 
wynikającymi z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 
(Dz.U.2019 poz. 1175 z późn.zm.) 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do sprawowania 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z należytą 
starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami 
etyki zawodowej i zgodnie z obowiązującym prawem. 

4. Wykonawca gwarantuje, że usługi medyczne będą wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

5. Wykonawca zobowiązuje się poddać weryfikacji przeprowadzonej przez 
upoważnione osoby Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

6. Wymagane standardy dostępności i realizacji świadczeń medycyny pracy: 



1. Termin umówienia badań – maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia w przypadku stanowisk bez narażeń oraz maksymalnie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia w przypadku stanowisk z narażeniami. 

2. Termin realizacji badań z zakresu medycyny pracy – 1 dzień roboczy w 
przypadku stanowisk bez narażen i maksymalnie 3 dni robocze w przypadku 
stanowisk z narażeniemi. 

 

 

§2 

Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1. Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników; 

2. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych; 

3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach 
wydanych na jego podstawie; 

4. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia 
występujące w miejscu pracy; 

5. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego 
ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i 
ciężarnych; 

6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób 
zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy; 

7. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa, higieny pracy i komisjach 
powypadkowych; 

8. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia 
pracowników; 

9. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i 
stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną. 

 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb wykonania niniejszej umowy - realizacji 
badań z zakresu medycyny pracy może zlecać realizację badań diagnostycznych i 
specjalistycznych konsultacji lekarskich innym wyspecjalizowanym podmiotom gdy 
ich wykonanie w tychże placówkach było niemożliwe dla zachowania standardów 
realizacji świadczeń wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przekazywanie informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych 
czynników; 



2. W przypadku wystawienia pracownikowi skierowania na badania okresowy lub 
kontrolne Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia na skierowaniu 
informacji o dacie ważności poprzednich badań pracownika; 

3. Zapewnieniu udziału w posiedzeniach komisji bhp; 

4. Zapewnienie możliwości przeglądów stanowisk pracy w celu dokonania oceny 
warunków pracy; 

5. Udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części 
dotyczącej ochrony zdrowia; 

6. Kierowanie pracowników na badania do wskazanych przychodni Wykonawcy na 
skierowaniu według aktualnie obowiązującego wzoru. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej 
jedna osoba pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy, będzie 
przez Wykonawcę zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony 
lub na czas określony) przez cały okres trwania umowy, w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).  

2. Płace osób zatrudnionych w ramach realizacji zamówienia będą co najmniej na 
poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania 
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym 
mowa w ust. 1, osób wskazanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów. 
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć dowód zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w postaci 
oświadczenia o zatrudnieniu pracowników pełniących nadzór nad realizacją umowy 
ze strony Wykonawcy (zawierającego w szczególności: imię i nazwisko pracownika, 
rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i datę zawarcia umowy o pracę), a także 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i zanonimizowanych 
kopii umów o pracę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie 
danych osobowych, zawartych przez Wykonawcę z osobami pełniącymi nadzór nad 
realizacją umowy ze strony Wykonawcy. 

5. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w ust. 4, w  terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca 
zostanie ponownie wezwany do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem dodatkowego 
terminu na dokonanie ww. czynności. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy 
w dodatkowym terminie z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów, lub w przypadku złożenia oświadczeń bądź dokumentów 
nieczyniących zadość wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa 



w ust. 8 poniżej, za każdy niezłożony dokument lub oświadczenie.  
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do realizacji 
przedmiotu umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Za dzień roboczy na potrzeby umowy uznaje się każdy dzień od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
§ 6 

1. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu umowy 
oraz do kontrolowania przebiegu prac objętych umową wyznaczona przez 
Zamawiającego jest ……………… 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
wyznacza ……………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o 
dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do wykonywania 
czynności wskazanych w niniejszym paragrafie.  

 

 

§7 

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe Osób Uprawnionych w 
zakresie i celu związanym z realizacją Umowy o profilaktycznej ochronie zdrowia 
pracowników (zwana dalej Umową), tj. do wypełnienia obowiązków wynikających z 
profilaktycznej opieki nad pracownikami Zakładu Pracy wynikającymi w  
szczególności z art. 6 ust.1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 
pracy (Dz.U.2022.0.437). 

2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, 
przetwarza dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania 
rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania 
dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2021.0.711) oraz ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2020.0.849). 

3. Wykonawca będzie przetwarzać przekazane przez Zamawiającego dane osobowe 
wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług wskazanych w Umowie. 

4. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z 
najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, 
organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania 
udostępnianych danych osobowych. 



5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w 
zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – RODO). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem 
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz 
z poszanowaniem ich praw określonych w RODO i przepisami o dokumentacji 
medycznej, a także do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych 
osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem RODO i ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z art. 32 RODO. 

8. Wykonawca oświadcza, że systemy informatyczne, za pośrednictwem których 
przetwarzane są dane osobowe, spełniają wymogi RODO. 

9. Przekazywanie dokumentów zawierających dane osobowe odbywać się będzie 
pomiędzy Stronami w sposób zapewniający ich należytą ochronę i zabezpieczenia 
przed osobami nieupoważnionymi. 

10. Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 9 powinno być dokonywane  w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Wykonawca 
wysyła dokumenty w formie pliku zabezpieczonego hasłem o co najmniej 8-
znakowej składni, zawierającego co najmniej jedną wielką literę i co najmniej 
jedną cyfrę lub znak specjalny.  

11. Strony niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia 
naruszenia ochrony danych osobowych, informują się o naruszeniu ochrony 
danych osobowych w sytuacji, gdy naruszenie ochrony danych bezpośrednio 
dotyczy procesu przetwarzania danych związanego z przekazywaniem danych 
między tymi Stronami. 

12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o  
wszelkich skargach pisemnych, kontrolach organu nadzorczego, postępowaniach 
sądowych i administracyjnych (pozostających w związku z udostępnionymi 
danymi osobowymi) oraz współdziałać z Zamawiającym w tym zakresie, w 
szczególności poprzez udostępnienie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji z 
tym związanej. 

13. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania w imieniu drugiej Strony 
wszystkim osobom, których dane osobowe (dane kontaktowe) udostępniła, 
informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, zgodnie z załączoną 
klauzulą informacyjną drugiej Strony zamieszczoną w załączniku nr … do umowy 
(Klauzula informacyjna Wykonawcy) i w załączniku nr 3 do umowy (Klauzula 
informacyjna Zamawiającego). 

14. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji 

Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła; 



2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych 
w Umowie;  

3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z 
osób uzyskujących informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni tych 
informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez 
uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego; 

4) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którym ujawnienie 
takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi 
mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze 
współpracą Stron; 

5) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje 
uzyskane w trakcie realizacji Umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, 
również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez 
poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych 
oraz odebranie od tych pracowników oświadczeń o zobowiązaniu się do 
zachowania w tajemnicy tych danych. 

15. Strony ustalają, że postanowienia ust. 14 nie mają zastosowania: 
1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie 

dostępne nie za sprawą którejkolwiek ze Stron Umowy; 
2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania 

zgodnie  
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

16. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas nieoznaczony, 
także po zakończeniu trwania Umowy. 

 

§8 

1. Tytułem wynagrodzenia za czynności określone w §2 i §3 niniejszej umowy strony 
ustalają ceny zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy, wyniesie 
maksymalnie kwotę brutto (z podatkiem VAT) ……….zł (słownie:……………) tj. 
kwota netto …………zł (słownie:………………). Szczegółową kalkulację 
wynagrodzenia zawarto w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Okresem 
rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Wynagrodzenie określone w §8 pkt. 3 płatne jest przelewem na numer rachunku 
wskazany na fakturze - na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej na koniec 
danego miesiąca w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Wynagrodzenie 
miesięczne będzie ustalone jako iloczyn wykonanych w danym miesiącu usług 
medycznych oraz ich cen określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie przez Wykonawcę faktur VAT 
związanych z wszelkimi rozliczeniami pomiędzy stronami w formie elektronicznej, 
na adres maila Zamawiającego: …………………. z adresu e-mail Wykonawcy 
……………… 

W razie zmiany powyższych adresów email, Strony zobowiązują się do pisemnego 
powiadomienia o nowym adresie. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie 



adresu oznacza, iż wysłanie i odbiór dokumentów i faktur na dotychczasowy adres 
e-mail podany w niniejszej umowie, uznaje się za skuteczne doręczenie faktury/ 
dokumentu/ załącznika. 

6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami, 
realizacji przedmiotu umowy. 

7. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonane będą w formie 
przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę w 
fakturze VAT. 

8. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

§9 

Strony ustalają, że: 

1. Wykonywanie badań profilaktycznych i wydawanie orzeczeń lekarza medycyny 
pracy następować będzie w placówkach Wykonawcy, wskazanych w Załączniku nr 
2 do niniejszej umowy lub tych, o których mowa w §3 umowy, w dniach i godzinach 
wcześniej ustalonych. 

2. Rejestracja świadczeń dla pracowników będzie odbywała się na zasadach 
określonych w Załączniku nr 2. 

3. Wykonawca poświadczać będzie wyniki ww. badań poprzez wydanie orzeczenia 
według obowiązującego wzoru. 

4. Orzeczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wydaje Pracownikowi 
Zamawiającego w 2 egzemplarzach. 

5. Opiekunami umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego będą osoby wskazane 
w § 6 pkt 1 i pkt 2. 

 

 

§10 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania do dnia…….. 

2. Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zlecenia i wykonania 
usług na kwotę wskazaną w § 8 ust. 2 przed upływem okresu, o którym mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 11 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy może ulec zmianie w 
przypadku:  
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 2207); 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)  

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

2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w 
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki 
podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania 
umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości 
wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż 
pełen etat. 

4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o kwotę, o jaką wzrosną całkowite koszty 
wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, z powodu wzrostu kosztów 
Wykonawcy ze względu na konieczność odprowadzenia dodatkowych składek lub 
wpłat od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, biorących udział w 
realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany części 
zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

5. Zmiana umowy uwzględniająca zmiany wymienione w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego 
paragrafu wymagają podpisania przez Strony umowy aneksu do umowy. 
Podpisanie aneksu – z wyjątkiem sytuacji, w której następuje zmniejszenie stawki 
podatku od towarów i usług VAT – musi być poprzedzone złożeniem przez 
Wykonawcę wniosku w sprawie zmiany umowy. Do wniosku Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć projekt kalkulacji cenowej do umowy, uwzględniający 
przedmiotowe zmiany.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1-4, o udokumentowaną przez Wykonawcę rzeczywistą kwotę 
wzrostu kosztów zamówienia publicznego, wynikających z wprowadzenia zmian 
przepisów, o których w ust. 1. Ciężar udowodnienia wzrostu poniesionych kosztów 
w całości leży po stronie Wykonawcy 

 

 

§12 

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów na tle stosowania niniejszej umowy 
strony oświadczają, że przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania 
sądowego, dołożą wszelkich starań w celu ugodowego jej rozwiązania. 

 

§13 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

 



§14 

1.  Wszelka korespondencja będzie wysyłana na następujące adresy: 

1)  Zamawiający: 

………………………………………………………………………………… 

2) Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………..  

2.  Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z umową będą przez Strony bądź 

doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, 

wskazanych w ust. 1. 

3.  Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego Strony stosunku prawnego 

doręczane będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem 

poleconym. 

4.  Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony 

o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku, gdy nie dopełnią tego obowiązku, 

korespondencję skierowane na poprzedni adres uważa się za skutecznie 

doręczoną. Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej umowy lub 

pozostające w związku z nią będą, pod rygorem nieważności, przekazywane w 

formie pisemnej na adresy podane powyżej. 

5.  Strony zgodnie zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się 

o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy 

oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w 

celu wykonania niniejszej Umowy. 

 

 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 

1) za każde stwierdzone naruszenie niespełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 1 – kwotę 

w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

2) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia 

wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy; 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 

Umowy; pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do 

dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

2. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych 

określonych w  Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na postawie Umowy, nie 

przekroczy 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy. 



4. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest należna zarówno w przypadku 

odstąpienia umownego, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1145 z późn. zm.). 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar 

umownych z płatności rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 

 

§16 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść 

na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z umowy z zastrzeżeniem §3 

ust. 1. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku: 

1) zamiany danych adresowych – w przypadku zmiany adresu Centrali lub 

Delegatur Zamawiającego; 

2) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma 

wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 

3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

4) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby 

niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 

nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz; 

5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony. 

 

§ 17 

1. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem jej podpisania przez 
ostatnią ze Stron. 

2.  W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej za datę zawarcia 
niniejszej Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentującą ostatnią z podpisujących 
Stron. 



3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem 
nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W 
przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne 
nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim 
przypadku Strony niezwłocznie zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub 
bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel 
Umowy. 

 

 
 
Załączniki: 

 
1.  Oferta Wykonawcy; 
2.  Regulamin umawiania wizyt po stronie Wykonawcy; 
3.  Klauzula informacyjna Zamawiającego 
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