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Część II SIWZ 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR  2020/         /NFK 

 
zawarta w Warszawie w dniu  ………………………2020 r.  pomiędzy: 
 

 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, NIP 522-00-18-559, REGON 

142137128, reprezentowanym przez: 

____, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NFOŚiGW”, 
a 
 
____, 
z siedzibą w____ , ul. ____,  _____________ (kod pocztowy i miejscowość), wpisanym/-ą pod 

numerem KRS ____ do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 

____, REGON ____, kapitał zakładowy ____/ wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej pod firmą: „____”, adres prowadzenia działalności gospodarczej 

____, adres zamieszkania ____, PESEL ____1,reprezentowanym/-ą przez:  

____  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej „Stronami”, 

 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Umowa o świadczenie usług (zwana dalej „Umową”) została zawarta, zgodnie z warunkami 
SIWZ i ofertą Wykonawcy ……………………………, w wyniku przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ/18/2020 prowadzonego zgodnie  
z zasadami określonymi w Dziale III, Rozdziału 6, art. 138g i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług zdrowotnych na rzecz 
NFOŚiGW, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką lekarską, w ramach 
niżej opisanych załączników do Umowy: 
1) Pakiet medycyny pracy dla pracowników NFOŚiGW - załącznik nr 1, 
2) Pakiet usług medycznych dla pracowników NFOŚiGW - załącznik nr 2, 
3) Pakiet usług medycznych dla Członków Zarządu NFOŚiGW - załącznik nr 3,                      
4) Pakiet usług medycznych dla emerytów i rencistów (byłych pracowników 

NFOŚiGW) - załącznik nr 4. 

                                                 
1 Niewłaściwe usunąć, łącznie z przypisem 
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2. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji, które obejmuje świadczenie usług 
zdrowotnych na rzecz NFOŚiGW, w ramach niżej opisanych załączników do Umowy: 
1) Pakiet rodzinny dla członków rodzin pracownika NFOŚiGW oraz członków rodzin 

emerytów i rencistów (byłych pracowników NFOŚiGW) - załącznik nr 5, 
2) Pakiet senior dla rodziców pracownika NFOŚiGW oraz rodziców małżonka 

pracownika NFOŚiGW - załącznik nr 6. 
3. Uprawnionych do korzystania z usług zdrowotnych na podstawie Umowy nazywa się 

dalej „Ubezpieczonymi”. 
4. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 stanowią integralną część Umowy. 
5. Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników NFOŚiGW oraz badania 

wstępne osób przyjmowanych do pracy w NFOŚiGW wykonywane są na podstawie 
skierowania, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 
Ww. badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia, 
którego odbiór pracownik NFOŚiGW poświadcza na piśmie w rejestrze wydanych 
zaświadczeń.  

6. Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia za wykonanie 
badań wstępnych medycyny pracy, wykonanych na rzecz osób skierowanych przez 
Zamawiającego, które nie zostały wpisane na listę, o której mowa w § 8. 

7. Wykonawca uprawniony jest do powierzania wykonywania świadczeń objętych 
Umową innym podmiotom wykonującym świadczenia lecznicze w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 
z późn. zm.), w zakresie wskazanym w 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, 
2) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi  i podstawową jednostką służby 
medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), 

3) jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
4) personel medyczny zatrudniony przez Wykonawcę posiada doświadczenie, 

kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami - niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

5) recepty dla Ubezpieczonych 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 
Zamawiającego 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 Ubezpieczonych w placówkach medycznych 
oraz przez osobę/y uprawnioną/e do kontaktów z Zamawiającym ze strony 
Wykonawcy, o której/ych mowa w § 8 ust. 2, tj.: bieżące działania informacyjne, 
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wydawanie kart pacjenta i ich duplikatów, przyjmowanie reklamacji, przyjmowanie 
wszelkich zgłoszeń, w tym m. in. imiennej listy Ubezpieczonych i comiesięczna jej 
aktualizacja, 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. 

 
§ 4 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi w placówkach wymienionych w ofercie,  
których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej Wykonawcy,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany liczby i miejsca (lokalizacji) placówek 
udostępnionych Ubezpieczonym, pod warunkiem zachowania dostępności placówki 
opisanej w § 12 ust. 1, pkt 1, w przypadku gdy: 
1) liczba ta ulegnie zwiększeniu, 
2) liczba ta nie zmieni się, ale nastąpi zamiana jednej placówki na inną,  
3) 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.  

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

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

5. Maksymalny czas oczekiwania na udzielenie świadczenia w ramach usług zdrowotnych,                              
w placówkach znajdujących się w granicach administracyjnych Warszawy, wynosi:  
1) przez lekarzy internistów - nie więcej niż 2 dni,  
2) przez pozostałych lekarzy specjalistów - nie więcej niż 14 dni, 
3) w zakresie badań laboratoryjnych, wymienionych w załącznikach do Umowy -  

nie więcej niż 4 dni, 
4) w zakresie badań: radiologicznych, rezonansu magnetycznego, endoskopowych, 

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

6. W przypadku braku możliwości realizacji usług zdrowotnych w terminach wskazanych 
w ust. 5 i konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej poza placówkami Wykonawcy, 
Wykonawca wskazuje sposób realizacji usługi i na podstawie tego zgłoszenia zwraca 
Ubezpieczonemu poniesione koszty związane ze skorzystaniem z usług objętych 
zakresem Umowy, na podstawie przedstawionego rachunku lub innego dowodu 
księgowego. 

7. Dokumentacja medyczna prowadzona będzie i udostępniana przez Wykonawcę  
w sposób określony w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

8. Wykonawca udostępni bezpłatnie Ubezpieczonemu Kartę Pacjenta lub inny dokument 
potwierdzający jego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wynikających  
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z Umowy oraz będzie udostępniał bezpłatnie ich duplikaty, w szczególności  
w przypadku zmiany nazwiska Ubezpieczonego lub jej zagubienia przez 
Ubezpieczonego. 

9. Wykonawca może również, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonywać na terenie 
Biura NFOŚiGW, część usług zdrowotnych określonych w § 2 ust. 1 Umowy. 

 
§ 5 

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 80, alergologii nie mniejszej niż 15, 
chirurgii nie mniejszej niż 15, dermatologii i wenerologii nie mniejszej niż 15, 
diabetologii nie mniejszej niż 6, dietetyki nie mniejszej niż 1, endokrynologii nie 
mniejszej niż 15, gastroenterologii/gastrologii nie mniejszej niż 3, ginekologii nie 
mniejszej niż 40, hematologii nie mniejszej niż 1, hepatologii nie mniejszej niż 1, 
kardiologii nie mniejszej niż 20, nefrologii nie mniejszej niż 2, neurologii nie 
mniejszej niż 15, onkologii nie mniejszej niż 1, ortopedii nie mniejszej niż 30, 
okulistyki nie mniejszej niż 30, otolaryngologii/laryngologii nie mniejszej niż 20, 
proktologii nie mniejszej niż 1, psychiatrii nie mniejszej niż 1, pulmunologii nie 
mniejszej niż 4, radiologii nie mniejszej niż 1, reumatologii nie mniejszej niż 3, 
urologii nie mniejszej niż 4 , 

2) terminowego wykonywania usług zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem  
§ 4 ust. 5, 

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 Biura 

NFOŚiGW, 
11) inicjowania, propagowania nowych programów prozdrowotnych, itp., 
12) wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności. 

 
§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) wystawiania pisemnych skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne  

dla pracowników NFOŚiGW oraz badania wstępne osób przyjmowanych do pracy 
w NFOŚiGW, 

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 Biura NFOŚiGW, 
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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, 

6) terminowego opłacania faktur, 
7) przekazania imiennej listy Ubezpieczonych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, 

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

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

9) udzielania Wykonawcy niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy pomocy. 
 

§ 7 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określa się w formie ryczałtu  

miesięcznego płatnego z góry, za każdą uprawnioną osobę, w wysokości: 
1) w zakresie załącznika nr 1 do Umowy – ……,…. PLN brutto (słownie:………………… 

złotych) 
2) w zakresie załącznika nr 2 do Umowy – ……,…. PLN brutto (słownie: …………………. 

złotych)  
3) w zakresie załącznika nr 3 do Umowy – …….,…. PLN brutto (słownie: ……………………. 

złotych) 
4) w zakresie załącznika nr 4 do Umowy – ……….,….  PLN brutto (słownie: 

………………………… złotych). 
2. Wynagrodzenie w ramach prawa opcji, określa się w formie ryczałtu miesięcznego 

płatnego z góry w wysokości: 
1) w zakresie załącznika nr 5 do Umowy - ……….,…. PLN brutto (słownie: 

……………………….. złotych), niezależnie od liczby członków rodziny pracownika 
NFOŚiGW, członków rodziny emeryta i rencisty (byłych pracowników NFOŚiGW), 

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

3. Do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w ust. 2, za pośrednictwem 
Zamawiającego, 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. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 
____ nr konta bankowego____, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej  
za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

5. Wartość przedmiotu 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”). 
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7. Podstawą do obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą aktualne listy,  
o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
oraz skierowania w przypadku świadczeń nie zawartych w pakietach medycznych. 

8. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW. 
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 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 dokonywana w formie jednostronnego 
powiadomienia). 

11. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 21-
dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania 
prowadzonej działalności gospodarczej.  

13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności wyłącznie na rachunek 
widniejący w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług 
(„biała lista”) lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. 

14. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z Umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

1. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy listy osób uprawnionych  
do otrzymywania świadczeń na podstawie Umowy. Zamawiający powinien wypełnić  
co najmniej następujące pozycje listy: 
1) imię i nazwisko, 
2) adres zamieszkania, 
3) numer PESEL, 
4) data urodzenia i płeć – w przypadku cudzoziemców (jeżeli nie nadano numeru 

PESEL), 
5) rodzaj pakietu. 

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

3. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów, wymienionych w ust. 2, następuje w formie 
pisemnej i nie jest istotną zmianą Umowy. 

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

ww. wymogu, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, polegającej  

na uzyskaniu do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogu  
i sporządzenia protokołu w tej sprawie. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę, osoby wykonującej wskazane § 3 pkt 7 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 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy. 

 
§ 9 

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 Zamawiającego w formie pisemnej o tym fakcie. 

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

§ 10 
1. W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczonych w formie pisemnej lub elektronicznej 

nieprawidłowości w wykonywaniu usług, Zamawiający przekaże skargę Wykonawcy, 
celem zajęcia stanowiska i uzyskania pisemnej odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 
14 dni. W przypadku potwierdzenia w odpowiedzi Wykonawcy zaistnienia 
nieprawidłowości, Strony uznają skargę jako uzasadnioną.  

2. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego  
za wszystkich Ubezpieczonych objętych usługami w miesiącu poprzedzającym żądanie 
zapłaty kary, w przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczonych 5 uzasadnionych skarg  
na określony rodzaj nieprawidłowości. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu, 
spełniającego warunki, o których mowa w § 8 ust. 5, w terminie tam wskazanym, 
będzie to uznane za brak wymaganego zatrudnienia, a Wykonawca zapłaci karę 
umowną 500,00 złotych za każdy dzień roboczy opóźnienia w zatrudnieniu. 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wypełnienia wymagań, o których mowa powyżej. 

4. W przypadku odstąpienia przez NFOŚiGW od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, NFOŚiGW może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% 
wynagrodzenia ryczałtowego za wszystkich Ubezpieczonych objętych usługami  
w miesiącu poprzedzającym żądanie zapłaty kary. 

5. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 11, podczas 
wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca 
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zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 500,00 złotych, za każdy przypadek 
stwierdzonego naruszenia zasad. 

6. Naliczone kary umowne mogą się kumulować. 
7. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW  

jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, 
stanowiącej równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. W takim przypadku NFOŚiGW poinformuje Wykonawcę o wysokości 
naliczonej kary umownej. Pismo informujące zostanie wysłane listem poleconym  
na adres: _______. 

8. W przypadku powierzenia, wykonania przedmiotu Umowy albo niektórych jego 
elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 
tych podmiotów jak za własne.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową 
realizację przedmiotu Umowy spowodowane czynnikami od niego niezależnymi  
lub działaniem siły wyższej. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo 
odstąpienia od Umowy. 
 

§ 11 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych 
osobowych, w tym  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 ochronie danych; 
Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1 – dalej RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.). 

2. Każda ze Stron występuje jako odrębny, niezależny administrator danych i w tym 
zakresie samodzielnie odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych. 

3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe osób uprawnionych  
do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach Umowy w zakresie i celu związanym 
z jej realizacją. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zawartej pomiędzy 
stronami Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot 
leczniczy, 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 oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 849)  
i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 
r., poz. 666). 

5. 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 ustawą o ochronie danych osobowych  
i przepisami o dokumentacji medycznej. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody od osób uprawnionych do świadczeń 
zdrowotnych na udostępnienie Wykonawcy ich danych. 
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§ 12 
1. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) 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,  

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

3) po dwukrotnym zastosowaniu kar umownych, 
4) niespełniania wymogów wskazanych w § 5 pkt 1, 
5)  niespełniania wymogów wskazanych w § 3 pkt 7, pomimo wezwania skierowanego 

przez Zamawiającego do ich wypełnienia. 
2. W przypadku zmiany przepisów o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej  

ze środków publicznych, Strony dopuszczają zmianę Umowy, w zakresie niezbędnym 
do jej realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia  
w każdym czasie. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

 
§ 13 

Umowa oraz jej zapisy są jawne dla osób trzecich. 
 

§ 14 
1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane zgodnie z art. 144 ustawy Pzp i wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy poprzez odpowiednią zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
1) związanej z utratą prawa do zwolnienia z tytułu podatku VAT, 
2) stawki podatku od towarów i usług, 
3) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2177 oraz z 2019 r. z późn. zm), 

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

5) wysokości wpłaty podstawowej wpłacanej przez Wykonawcę na pracowniczy plan 
kapitałowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.) lub objęcia 
pracownika takim planem o kwotę wpłaty podstawowej finansowanej przez 
Wykonawcę, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, odpowiednia zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić za zgodą Stron, w drodze negocjacji, przy czym: 
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1) negocjacje będą się mogły rozpocząć najwcześniej w dniu opublikowania zmian 
przepisów, będących podstawą negocjacji, , 

2) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod 
pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu 
kosztów Wykonawcy 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, 

3) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne, albo zasad dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 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. 

4. 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. 

 
§ 15 

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 § 7 ust. 5 lub 6 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 § 7                  
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. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy maksymalnie  
o 2 miesiące, w przypadku, gdy w pierwotnym terminie jej obowiązywania, nie zostanie 
wyczerpana kwota, o której mowa w § 7 ust. 5 lub 6  niniejszej Umowy w takim stopniu, 
że będzie możliwe opłacanie usług dla Ubezpieczonych. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki 
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zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 
oraz z 2020 r. poz.875) oraz ustawy Pzp. 

6. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 16 

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

Załączniki:  
1) Załącznik nr 1 - Pakiet medycyny pracy dla pracowników NFOŚiGW, 
2) Załącznik nr 2 - Pakiet usług medycznych dla pracowników NFOŚiGW, 
3) Załącznik nr 3 - Pakiet usług medycznych dla Członków Zarządu NFOŚiGW, 
4) Załącznik nr 4 - Pakiet usług medycznych dla emerytów i rencistów (byłych 

pracowników NFOŚiGW), 
5) Załącznik nr 5 - Pakiet rodzinny dla członków rodzin pracownika NFOŚiGW  

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

małżonka pracownika NFOŚiGW, 
7) Załącznik nr 7 - Skierowania – medycyna pracy. 
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