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Część II SIWZ 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY  

 
UMOWA NR ....../……../NFK 

 
zawarta w Warszawie w dniu  …………………  pomiędzy: 
 
NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą                 
w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP 5220018559, REGON: 142137128, 
zwanym w dalszej części Umowy  
„Zamawiającym” lub „NFOŚiGW”, reprezentowanym przez: 
1.  
2.  
 
a 
……………………………………………………………………….zwanym w dalszej części Umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1.  
2.  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Umowa została zawarta, zgodnie z warunkami SIWZ i ofertą Wykonawcy ……, w wyniku 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr DDZ/38/2017 
prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II, Rozdziału 6, art. 138g i nast. 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach: 
a) Pakietu medycyny pracy dla pracowników NFOŚiGW - załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy, 
b) Pakietu usług medycznych dla pracowników NFOŚiGW - załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, 
c) Pakietu usług medycznych dla Członków Zarządu NFOŚiGW - załącznik nr 3                        

do niniejszej Umowy, 
d) Pakietu usług medycznych dla emerytów i rencistów (byłych pracowników 

NFOŚiGW) - załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
2. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji, które obejmuje świadczenie usług 

zdrowotnych w ramach: 
a) Pakietu rodzinnego dla członków rodzin pracownika NFOŚiGW oraz członków 

rodzin emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW) - załącznik nr 5           
do niniejszej Umowy, 

b) Pakietu senior dla rodziców pracownika NFOŚiGW oraz rodziców małżonka 
pracownika NFOŚiGW - załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

3. Uprawnionych do usług zdrowotnych na podstawie niniejszej Umowy nazywa się 
dalej łącznie „Ubezpieczonymi”. 

4. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowią integralną część Umowy. 
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5. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Zamawiającego wykonywane 
są na podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 
Umowy. Ww. badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie 
zaświadczenia, którego odbiór pracownik Zamawiającego poświadcza na piśmie                
w rejestrze wydanych zaświadczeń.  

6. Strony ustalają, iż Wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia za wykonanie 
badań wstępnych medycyny pracy wykonanych na rzecz osób skierowanych przez 
Zamawiającego, którzy nie zostali wpisani na listę, o której mowa w § 9. 

7. Wykonawca uprawniony jest do powierzania wykonywania świadczeń objętych 
niniejszą Umową innym podmiotom wykonującym świadczenia lecznicze  
w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.                      
z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, 
jednakże nie może to prowadzić do obniżenia jakości świadczonych usług. 

 
§ 3 

Wykonawca oświadcza, że:  

1. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia              
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), 

2. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi  i podstawową jednostką służby 
medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 
1997 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), 

3. jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 

4. Personel medyczny zatrudniony w …………………………., posiada niezbędne kwalifikacje 
oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami.  

5. recepty dla osób objętych niniejszą Umową będą wystawiane przez lekarza, który 
zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowę upoważniającą go do wystawiania 
takich recept.  

6. lekarze, świadczący usługi zdrowotne posiadają uprawnienia do wystawiania 
zaświadczeń lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na wskazanym przez 
NFOŚiGW stanowisku pracy oraz o czasowej niezdolności do pracy  
z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez Ubezpieczonego 
opieki nad chorym członkiem rodziny.  

7. realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, w zakresie czynności 
wykonywanych w związku z rejestracją pacjenta w placówkach medycznych oraz 
przez osobę/y uprawnione do kontaktów Zamawiającego, o której/ych mowa w § 9 
ust. 2, tj.: bieżące działania informacyjne, wydawanie kart pacjenta i ich duplikatów, 
przyjmowaniu reklamacji, przyjmowaniu wszelkich zgłoszeń, w tym m. in. imiennej 
listy ubezpieczonych i comiesięcznej jej aktualizacji, w całym okresie realizacji umowy 
- będzie wykonywana przez osobę/y zatrudnioną/e na podstawie umowy o pracę. 
Wymóg ten uzna się również za spełniony w przypadku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile nie wpłynie to na 
prawidłowość realizacji zamówienia. 
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§ 4 
NFOŚiGW zobowiązuje się do: 
1. terminowego opłacania faktur, 
2. przekazania imiennej listy Ubezpieczonych, wskazanych w § 2 pkt. 1 niniejszej Umowy, 

aktualnej na dzień zawarcia Umowy i comiesięcznej jej aktualizacji – maksymalnie                  
do dnia 10 każdego miesiąca,  

3. niezwłocznego przekazywania do Wykonawcy imiennych deklaracji członków rodzin: 
pracowników NFOŚiGW, emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW), 
o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej Umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi w placówkach wymienionych w ofercie,  
których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. 
Strony dopuszczają możliwość zmiany liczby udostępnionych Ubezpieczonym 
placówek, pod warunkiem zachowania dostępności placówki opisanej w § 15 pkt. 1,  
w przypadku gdy: 
a) liczba ta ulegnie zwiększeniu, 
b) liczba ta nie zmieni się, ale nastąpi zamiana jednej placówki na inną,  
c) liczba ta ulegnie zmniejszeniu, w przypadku likwidacji, bądź innej przyczyny 

uniemożliwiającej Wykonawcy świadczenie usług zdrowotnych w danej 
placówce z zastrzeżeniem jednak, że całkowita liczba dostępnych placówek nie 
może być zmniejszona więcej niż o 10%, przy czym liczba placówek dostępnych 
na terenie Polski nie będzie mniejsza niż 70, a liczba placówek dostępnych            
w granicach administracyjnych Warszawy będzie mieściła się w tym samym 
przedziale, w którym była na etapie oceny ofert.  

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować wykaz, o którym mowa  
w ust. 1, dostępny na stronie internetowej Wykonawcy oraz niezwłocznie pisemnie 
poinformować NFOŚiGW, o każdej dokonanej zmianie. 

3. Ubezpieczeni mogą zgłosić się osobiście (w godzinach urzędowania placówki), 
telefonicznie lub drogą internetową do rejestracji i uzyskać niezwłocznie świadczenia 
zdrowotne opisane w załącznikach do niniejszej Umowy lub zarezerwować dogodny, 
indywidualny termin świadczeń. 

4. Maksymalny czas oczekiwania na udzielenie świadczenia usług zdrowotnych,                              
w placówkach znajdujących się w granicach administracyjnych Warszawy, wynosi:  

a) przez lekarzy internistów - nie więcej niż 2 dni,  
b) przez pozostałych lekarzy specjalistów - nie więcej niż 14 dni, 
c) w zakresie badań laboratoryjnych, wymienionych w załącznikach do niniejszej 

Umowy - nie więcej niż 4 dni, 
d) w zakresie badań: radiologicznych, rezonansu magnetycznego, USG, 

endoskopowych, czynnościowych, wymienionych w załącznikach do niniejszej 
Umowy - nie więcej niż 14 dni. 

5. W przypadku braku możliwości realizacji usług zdrowotnych w terminach wskazanych 
w ust. 4 i konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej poza placówkami 
Wykonawcy, Wykonawca wskazuje sposób realizacji usługi i na podstawie tego 
zgłoszenia zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty usług objętych zakresem 
niniejszej Umowy, na podstawie przedstawionego rachunku lub innego dowodu 
księgowego. 
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6. Dokumentacja medyczna prowadzona będzie i udostępniana przez Wykonawcę  
w sposób określony w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.). 

7. Wykonawca, za pośrednictwem NFOŚiGW, wyda bezpłatnie Ubezpieczonemu Karty 
Pacjenta lub inny dokument potwierdzający jego prawo do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych wynikających z Umowy oraz będzie wydawał bezpłatnie ich duplikaty, 
w szczególności w przypadku zmiany nazwiska Ubezpieczonego lub jej zagubienia 
przez Ubezpieczonego. 

8. Wykonawca może również, w uzgodnieniu z NFOŚiGW, wykonywać na terenie 
zakładu pracy część usług zdrowotnych określonych w § 2 pkt 1 niniejszej Umowy. 

 
§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Zapewnienia personelu medycznego w liczbie wystarczającej do objęcia usługami 

Ubezpieczonych, w tym w granicach administracyjnych Warszawy lekarzy 
specjalistów z zakresu: interny nie mniejszej niż 40, alergologii nie mniejszej niż 5, 
chirurgii nie mniejszej niż 10, dermatologii i wenerologii nie mniejszej niż 10, 
diabetologii nie mniejszej niż 3, dietetyki nie mniejszej niż 1, endokrynologii nie 
mniejszej niż 5, gastroenterologii/gastrologii nie mniejszej niż 1, ginekologii nie 
mniejszej niż 20, hematologii nie mniejszej niż1, hepatologii nie mniejszej niż 1, 
kardiologii nie mniejszej niż 8, nefrologii nie mniejszej niż 1, neurologii nie mniejszej 
niż 8, onkologii nie mniejszej niż 1, ortopedii nie mniejszej niż 10, okulistyki nie 
mniejszej niż 15, otolaryngologii/laryngologii nie mniejszej niż 10, proktologii nie 
mniejszej niż 1, psychiatrii nie mniejszej niż 1, pulmunologii nie mniejszej niż 3, 
radiologii nie mniejszej niż 1, reumatologii nie mniejszej niż 3, urologii nie mniejszej 
niż 4. 

2. Terminowego wykonywania usług zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapisu § 5 pkt 4.  

3. Obsługi przez personel posiadający wymagane prawem kwalifikacje, na 
poszczególnych rodzajach stanowisk. 

4. Posługiwania się wysokiej jakości sprzętem i materiałami medycznymi  
o odpowiednich parametrach. 

5. Maksymalnego ułatwienia korzystania z pomocy medycznej. 
6. Promocji zasad profilaktyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny 

pracy. 
7. Przestrzegania obowiązujących przepisów i norm świadczenia tego typu usług. 
8. Stałego podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych. 
9. Przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy. 
10. Udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu 

pracy. 
11. Inicjowania, propagowania nowych programów prozdrowotnych, itp. 

 
§ 7 

NFOŚiGW w odniesieniu do Ubezpieczonych, o których mowa w § 2 pkt 1, niniejszej 
Umowy zobowiązuje się do: 

1. Wystawiania pisemnych skierowań na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe  
i kontrolne) dla swoich pracowników. 
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2. Przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych 
czynników. 

3. Zapewnienia Wykonawcy możliwości udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny 
pracy działającej na terenie zakładu pracy. 

4. Zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 
warunków pracy. 

5. Udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej 
się do ochrony zdrowia. 

 
§ 8 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określa się w formie ryczałtu  
miesięcznego płatnego z góry w wysokości: 

a. w zakresie załącznika nr 1 do niniejszej Umowy – …. PLN brutto (słownie: …………….… 
złote), za każdą uprawnioną osobę, 

b. w zakresie załącznika nr 2 do niniejszej Umowy – ….. PLN brutto (słownie: ……………..), 
za każdą uprawnioną osobę,  

c. w zakresie załącznika nr 3 do niniejszej Umowy – …… PLN brutto (słownie: ……………), 
za każdą uprawnioną osobę, 

d. w zakresie załącznika nr 4 do niniejszej Umowy – ……  PLN brutto (słownie:………...), 
za każdą uprawnioną osobę, 

2. Wynagrodzenie w ramach prawa opcji, określa się w formie ryczałtu miesięcznego 
płatnego z góry w wysokości: 

a. w zakresie załącznika nr 5 do niniejszej Umowy -……. PLN brutto (słownie: ………………), 
niezależnie od liczby członków rodziny pracownika NFOŚiGW, członków rodziny 
emeryta i rencisty (byłych pracowników NFOŚiGW), 

b. w zakresie załącznika nr 6 do niniejszej Umowy – ……PLN brutto (słownie: ………………), 
za jedną osobę w przypadku rodzica pracownika, rodzica małżonka pracownika. 

3. Do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, za pośrednictwem NFOŚiGW, wskazanego             
w § 8 pkt 2, zobowiązany jest pracownik NFOŚiGW, emeryt, rencista (były pracownik 
NFOŚiGW), który złoży deklarację objęcia rodziny usługami zdrowotnymi w ramach 
pakietu rodzinnego lub pakietu senior. On też ponosi odpowiedzialność za rzetelność 
danych osobowych ujawnionych w deklaracji.  

4. Należność z tytułu realizacji niniejszej Umowy NFOŚiGW będzie przekazywał 
przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
NFOŚiGW, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ……………………… nr konta 
bankowego …………………………………………………………………………..….. 

5. Wartość przedmiotu niniejszej Umowy w zakresie usług zdrowotnych wskazanych  
w § 2 pkt 1 wynosi nie więcej niż ………………….. (słownie złotych: ………………….) brutto, 
w tym podatek VAT (usługi „zwolnione”).  

6. Wartość usług objętych prawem opcji wskazanych w § 2 pkt 2 wynosi nie więcej niż 
…………. (słownie złotych: …………………….) brutto, w tym podatek VAT (usługi 
„zwolnione”).  

7. Podstawą do obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą aktualne listy,  
o których mowa w § 9 niniejszej Umowy, przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
oraz skierowania w przypadku świadczeń nie zawartych w pakietach medycznych. 

8. Za dzień wpłaty Strony uznają datę wpłynięcia pełnej kwoty należnej opłaty                                
na rachunek Wykonawcy. 
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9. Różnice wynikające ze zmian na liście Ubezpieczonych  dokonywanych przez 
Zamawiającego w ciągu miesiąca będą korygowane w miesiącu następnym. 

10. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba (lub osoby) upoważniona do 
reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą 
zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. (Zamiana numeru 
rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywane w formie 
jednostronnego powiadomienia). 

 
§ 9 

1. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy listy osób uprawionych                                       
do otrzymywania świadczeń na podstawie niniejszej Umowy. Zamawiający powinien 
wypełnić co najmniej następujące rubryki listy: imię i nazwisko, PESEL (nie dotyczy 
cudzoziemców), data urodzenia, płeć, adres zamieszkania lub adres zameldowania, 
rodzaj pakietu. 

2. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do kontaktów we wszelkich sprawach 
związanych z wykonaniem niniejszej Umowy są:  
ze strony Zamawiającego:  
1. Imię i Nazwisko:  
tel. ………… faks.………… 
e-mail:  
lub osoby zastępujące 
ze strony Wykonawcy:   
1. Imię i nazwisko,  
tel…………., faks.………… 
e-mail:  
lub osoby zastępujące. 

3. Zmiana osób uprawnionych następuje w formie pisemnej, nie oznacza jednakże zmiany 
Umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących 
wskazane w § 3 ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                                  

ww. wymogów, 
c) żądania przedłożenia kopii innych dokumentów potwierdzających istnienie 

stosunku pracy (umowy o pracę, druki ZUS RCA itp.), 
d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie                      
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/ą osoba/y 
zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę, podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy oraz podpis pracownika. 

6. W przypadku zażądania przez Zamawiającego innych dokumentów, o których mowa     
w ust. 4 powyżej, powinny zostać one zanonimizowane w sposób zapewniający 
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ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności nie powinny zawierać 
adresów i nr PESEL pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia               
1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej ustawą 
odo. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

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. 

 
§ 10 

1. W przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawca może naliczyć odsetki 
ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

2. Jeżeli zwłoka w zapłacie przekroczy okres 30 dni Wykonawca, może wstrzymać 
świadczenie usług, powiadamiając NFOŚiGW w formie pisemnej o tym fakcie. 

3. Wstrzymanie świadczeń z tych przyczyn nie zwalnia NFOŚiGW z obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia za okres świadczonych usług. 

 
§ 11 

1. NFOŚiGW może naliczyć kary umowne w przypadku nieprzestrzegania przez 
Wykonawcę obowiązków określonych w warunkach niniejszej Umowy w wysokości 
10% wynagrodzenia ryczałtowego za wszystkich Ubezpieczonych objętych usługami              
w miesiącu poprzedzającym żądanie zapłaty kary. 

2. W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczonych w formie pisemnej lub elektronicznej 
nieprawidłowości w wykonywaniu usług, NFOŚiGW przekaże skargę Wykonawcy, 
celem zajęcia stanowiska i uzyskania pisemnej odpowiedzi w terminie nie dłuższym               
niż 14 dni. 

3. W przypadku 5-krotnego powtórzenia się uzasadnionych skarg na określony rodzaj 
nieprawidłowości, NFOŚiGW uzna to za podstawę do zastosowania kary umownej,                    
o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu, 
spełniającego warunki, o których mowa w § 9 ust. 5, w terminie tam wskazanym, 
Wykonawca zapłaci karę umowną 100,00 złotych za każdy dzień roboczy opóźnienia              
w zatrudnieniu.  

 
§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych  osobowych w odniesieniu do danych osobowych: 
pracowników NFOŚiGW, emerytów i rencistów, byłych pracowników NFOŚiGW oraz 
ich członków rodzin przekazanych Wykonawcy zgodnie z Umową w następującym 
zakresie: 
a) w odniesieniu do pracowników NFOŚiGW oraz emerytów i rencistów, byłych 

pracowników NFOŚiGW: imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, 
płci, adresu w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 
i 1132); 

b) w odniesieniu do członków rodzin pracowników NFOŚiGW oraz członków rodzin 
emerytów i rencistów, byłych pracowników NFOŚiGW: imienia (imion) i nazwiska, 
numeru PESEL, daty urodzenia, płci, adresu w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132); 
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2. Zamawiający, działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania Umowy, a Wykonawca 
powierzenie przetwarzania danych osobowych przyjmuje na warunkach określonych 
w Umowie. 

3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez 
Wykonawcę zadań wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 
1, innym podmiotom, w celu niezbędnym do wykonania umowy. 

5. Wykonawca oraz podmioty, o których mowa w pkcie 4 są zobowiązane do zapewnienia 
ochrony danych osobowych wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 13. 

1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe jedynie w celach 
niezbędnych do realizacji Umowy. 

2. Wykonawca, w toku przetwarzania powierzonych danych osobowych, jest 
zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy odo oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych                                
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. poz. 1024), zwanego dalej: 
„rozporządzeniem”. 

3. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 
a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 
b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych prowadzonych, w szczególności przed Generalnym Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych; 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością 
Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów ustawy odo w zakresie 
przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się 
podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia tych okoliczności oraz zobowiązany 
jest natychmiast zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego, 
wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, których przetwarzanie 
powierzone zostało mu na podstawie Umowy, w szczególności niezwłocznego 
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących 
ochrony danych osobowych. 

 
§ 14. 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 
podjąć środki zabezpieczające, zapewniając ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o odo, w szczególności zobowiązuje 
się do: 
a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy odo oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
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b) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób 
posiadających wydane przez niego upoważnienie;  

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych 
osobowych; 

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych 
danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione 
do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu 
realizacji umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych 
konsekwencjach naruszenia poufności danych osobowych oraz odebranie 
oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych; 

e) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych 
osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzania tych danych, w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do 
Przetwarzania Danych Osobowych;  

f) przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na 
zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób 
nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych.  

2. Zamawiającemu oraz osobom przez niego wyznaczonym przysługuje prawo kontroli 
sposobu przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych poprzez 
oględziny miejsca przetwarzania powierzonych danych. Zamawiający jest uprawniony 
do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania powierzonych danych 
osobowych, co do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie 
danych osobowych oraz w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z 
Umowy. 

3. Kontroli, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może dokonywać w każdym czasie 
obowiązywania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastosować zalecenia dotyczące poprawy 
jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 
sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego.  

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy o odo i rozporządzenia 
oraz niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 15 

1. NFOŚiGW może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku: 

a) braku możliwości świadczenia przez Wykonawcę usług w placówce położonej  
w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, do której można 
dotrzeć pieszo, środkami komunikacji miejskiej lub samochodem,  

b) powzięciu wiadomości przez NFOŚiGW o nieprawidłowościach stwierdzonych 
przez podmiot uprawniony do kontroli uniemożliwiających świadczenie usług 
przez Wykonawcę, 

c) po dwukrotnym zastosowaniu kar umownych, 
d) w przypadku niespełniania wymogów wskazanych w § 6 pkt 1, 
e) w przypadku niespełniania wymogów wskazanych w § 3 ust. 7, 
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2. W przypadku zmiany przepisów o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych strony dopuszczają zmianę niniejszej Umowy, w zakresie 
niezbędnym do jej realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 16 

Umowa oraz jej zapisy są jawne dla osób trzecich. 
 

§ 17 
1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane zgodnie z art. 144 ustawy Pzp i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy poprzez odpowiednią zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a) związanej z utratą prawa do zwolnienia z tytułu podatku VAT; 
b) stawki podatku od towarów i usług;  
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 847);  

d) 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, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych 
zmian. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1, odpowiednia zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym: 

a) negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów 
będących podstawą negocjacji, 

b) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod 
pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu 
kosztów wykonawcy umowy wynikających 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, dla osób zatrudnionych w wymiarze 
niższym niż pełen etat, 

c) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz drugiej strony 
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 
odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 
umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia 
w życie zmiany) części zamówienia, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,            
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca                          
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca                    
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie traktować powyższe jako naruszenie 
postanowień Umowy. 

§ 18 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie jej 

obowiązywania, tj. do 36 miesięcy od daty podpisania Umowy. Termin 
obowiązywania Umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania wartości 
całkowitej przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 5 lub 6 niniejszej Umowy,  
w takim stopniu, że nie będzie możliwe opłacanie usług dla Ubezpieczonych za jeden 
dzień. 

3. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z prawa opcji o którym mowa w § 8                  
ust. 2, w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przekazując 
Wykonawcy stosowne oświadczenie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie                         
o skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  
opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz. U. z 2017 r.                        
poz. 1938) oraz ustawy Pzp. 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze Stron. 
 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 - Pakiet medycyny pracy dla pracowników NFOŚiGW 
Załącznik nr 2 - Pakiet usług medycznych dla pracowników NFOŚiGW 
Załącznik nr 3 - Pakiet usług medycznych dla Członków Zarządu NFOŚiGW 
Załącznik nr 4 - Pakiet usług medycznych dla emerytów i rencistów (byłych pracowników 
 NFOŚiGW) 
Załącznik nr 5 - Pakiet rodzinny dla członków rodzin pracownika NFOŚiGW oraz          

członków rodzin emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW) 
Załącznik nr 6 - Pakiet senior dla rodziców pracownika NFOŚiGW oraz rodziców 

małżonka pracownika NFOŚiGW 
Załącznik nr 7 - Skierowanie – medycyna pracy  (dopuszcza się wzór Wykonawcy) 
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