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          Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

          DZP-291-268/2018 

  

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) 

UMOWA Nr DZP-292-1/……./2018 

 

Zawarta w dniu ………………..2018 roku w Krakowie pomiędzy: 

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 

który reprezentuje: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………….. z siedzibą ………………….., wpisanym do ……………… pod numerem………………. 

NIP ……………… REGON …………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………. 

zwanych w dalszej części umowy Wykonawcą. 

łącznie zwanych dalej Stronami. 

 

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnienie do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działając w imieniu Wykonawcy 

oświadczają, że posiadają wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia 

niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-268/2018 

prowadzonego w oparciu o artykuł 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem są usługi zdrowotne pod nazwą 

„Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie”, Strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla 

potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanych dalej również 

„świadczeniami”. 

2. Świadczeniem usług medycznych z zakresu medycyny pracy zostają objęci: kandydaci do pracy                                    

i pracownicy Zamawiającego, uczestnicy studiów doktoranckich (doktoranci) i studenci , którzy w trakcie 

studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, 

oraz studenci pobierający naukę.     

3. Świadczenia obejmują: 

1) wykonywanie profilaktycznych badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w 

Kodeksie pracy, w tym badań mających na celu orzeczenie o możliwości wykonywania 

dotychczasowej pracy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego badania poza 

terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych (to jest np. kontrolne 

profilaktyczne badania okulistyczne pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika, 

badania w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika), 

2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i w przepisach 

wykonawczych wydanych na jego podstawie, w tym o:  

a) braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub do pobierania 

nauki,  
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b) przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub do pobierania 

nauki, 

3) przeprowadzenie badań pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami 

silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym, 

4) przeprowadzanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (wraz z wydaniem orzeczenia 

lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych lub wpisem w książeczce zdrowia), 

5) wykonywanie szczepień ochronnych pracowników. Wykonanie szczepienia będzie wymagało 

skierowania od lekarza medycyny pracy i wyrażenie zgody przez danego pracownika na 

szczepienie, 

6) wykonywanie niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego badań laboratoryjnych                            

i diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich lub psychologicznych wynikających 

ze specyfiki danego stanowiska lub wynikających z diagnozy lekarskiej; 

Usługi medyczne, o których mowa w niniejszym ustępie , zwane będą w dalszej części umowy 

„badaniami profilaktycznymi”. 

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie świadczył także inne usługi medyczne i czynności 

związane z ochroną zdrowia, w tym: 

1) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe, 

2) udział lekarza medycyny pracy w pracach zakładowej komisji BHP Zamawiającego                                

i przeglądach stanowisk pracy, 

3) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie 

zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, 

Usługi, o których mowa w niniejszym ustępie, zwane będą w dalszej części umowy „innymi 

usługami medycznymi”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań profilaktycznych i innych usług medycznych, 

zgodnie z niniejszą umową wraz z załącznikami do niej (w tym z załącznikiem nr 1 do umowy pn. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy, w którym został ujęty 

szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy), Ogłoszeniu o zamówieniu, złożoną przez 

Wykonawcę ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa,                                             

a w szczególności: 

1) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184),  

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celach przewidzianych w Kodeksie 

pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2067),  

3) ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1866), 

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 

uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144), 

5) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), 

6) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe                     

(Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) 

6. Wykonawca oświadcza, że  

1) jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184) i jest uprawniony do wykonywania w pełnym 
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zakresie usług medycznych, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy oraz zgodnie z aktami 

prawnymi powołanymi w ust. 4, 

2) pomieszczenia, w których będą wykonywane świadczenia wraz z wyposażeniem 

(urządzenia/sprzęt/aparatura) są dopuszczone do użytku i spełniają standardy określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), są to pomieszczenia w budynkach bez barier 

architektonicznych umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w badaniach, 

3) umowa będzie wykonywana z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami 

profesjonalizmu zawodowego (w szczególności zgodnie z aktualna wiedzą medyczną, 

dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie 

z zasadami etyki zawodowej); 

4) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udzielane na podstawie niniejszej umowy 

świadczenia, w tym za używanie leków, materiałów medycznych i stosowanie procedur 

medycznych; 

5) umowa będzie wykonywana przez wykwalifikowane osoby posiadające wszelkie niezbędne 

wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot 

umowy. 

 

 

§2 

1. Umowa zostaje na 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. 

2. Niniejsza umowa wygasa, w zależności co nastąpi wcześniej: 

1) w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 

lub, 

2) z dniem, w którym kończy się okres jej obowiązywania określony w ust. 1, niezależnie od tego, 

czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę brutto wskazaną w § 3 ust. 1 

umowy. 

 

§3 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 1 umowy, obliczone na podstawie załącznika nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy, nie przekroczy kwoty 

……………………..(słownie)…………………………… 

2. Ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy obowiązują przez cały 

okres trwania umowy, z zastrzeżeniem dopuszczalnej zmiany określonej w § 11 ust. 1 pkt 4) 

umowy. 

3. Wartość umowy ustalona w ust. 1 jest szacunkowa i jest uzależniona od ilości faktycznie 

zrealizowanych zakreślonych umową świadczeń wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. Podane przez Zamawiającego (w załączniku nr 1 do umowy - Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy) ilości badań profilaktycznych i innych usług 

medycznych są ilościami prognozowanymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń o zapłatę należności stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 

określoną w ust. 1, a wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z ust. 3. 

4. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktyczną liczbę wykonanych świadczeń, według cen określonych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz 

cenowy. Ceny za poszczególne świadczenia, o których mowa nie mogą ulec zwiększeniu w okresie 

obowiązywania umowy. 
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5. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płacone z dołu, za faktycznie wykonane świadczenia,                 

w miesięcznych okresach rozliczeniowych (miesiące kalendarzowe), na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego                

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca bezpośrednio następującego po danym miesiącu 

rozliczeniowym.  

6. Za pozostałe faktycznie wykonane świadczenia, które nie zostały wymienione wprost                          w 

powołanym załączniku nr 1 do umowy (w danym przypadku konieczne, zlecone przez lekarza 

medycyny pracy) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone po cenie zgodnej z Cennikiem 

Usług Medycznych Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

7. Strony ustalają, że zostaje udzielony rabat w wysokości ……% (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na 

wszystkie pozostałe usługi nie wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy. 

8. Kwota wynagrodzenia z ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe opłaty 

związane z realizacją umowy, jej rozwiązaniem lub odstąpieniem od niej niezależnie od strony 

dokonującej czynności prawnej. 

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w okresie 

obowiązywania umowy w całości kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jak również 

poszczególnych wartości ogółem brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy -  Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty składowe niezbędne 

do prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty badań profilaktycznych, innych usług 

medycznych oraz wszelkich innych świadczeń/czynności, zakładany zysk, narzuty, ubezpieczenia, 

wszelkie podatki, naliczone według obowiązujących przepisów, w tym należny podatek VAT oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze, nawet jeśli nie zostały wprost w umowie ujęte. 

 

§4 

1. Płatność następować będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej), dostarczonej                                   

wg. właściwości wskazanej w ust. 2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na comiesięcznej fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień przyjęcia przez bank 

Zamawiającego polecenia przelewu. 

2.  Faktury wystawiane będą odrębnie za świadczenia udzielone skierowanym: 

1) pracownikom (właściwość Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych, ul. Czysta 21, 31-121 

Kraków)  

2) doktorantom (właściwość Studium Doktoranckiego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków)  

3) studentom (właściwość Działu Nauczania, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków)  

3. Każda faktura VAT, poza wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, winna zawierać: 

1) termin płatności, zgodnie z ust. 1, 

2) numer umowy na podstawie, której jest wystawiona, 

3) okres za jaki przysługuje należność, 

4) poszczególne należności stanowić będą odrębne, wyszczególnione pozycje na fakturze. 

4. W przypadku, gdy faktura VAT będzie błędna/ niekompletna (w tym nie będzie posiadać danych 

określonych w ust 3, czy też faktura będzie bez wymaganego załącznika, o którym mowa w ust. 6 

lub załącznik ten będzie niekompletny / błędny), Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie 

zapłaty do czasu wyjaśnienia i skorygowania błędów, lub braków faktury VAT (wraz                                       

z załącznikami). W takim przypadku termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu poprawnej 

faktury korygującej do Zamawiającego.  
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5. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT. 

6. Wykonawca będzie nieodpłatnie sporządzać i dostarczać wraz z daną fakturą wystawioną zgodnie 

z podziałem wskazanym w ust. 2, pisemne szczegółowe miesięczne zestawienia zrealizowanych 

świadczeń zawierające:  

a. oznaczenie identyfikujące załącznik z daną fakturą (np. nr faktury), 

b. imię, nazwisko i nr PESEL skierowanej osoby, 

c. datę rejestracji skierowanej osoby, 

d. rodzaj i cenę udzielonego świadczenia,  

e. ilości wydanych orzeczeń o zdolności do pracy, nauki, stażu. 

 

§5 

1. Świadczenia będące przedmiotem umowy wykonywane będą na terenie miasta Krakowa, przy 

czym świadczenia wymagające uczestnictwa (stawiennictwa w placówce medycznej) osób 

określonych w § 1 ust. 2  umowy wykonywane będą w następujących placówkach: 

Nazwa placówki…………………….. Adres placówki…………………………………………… 

Zakres świadczeń w placówce………………………………………………………………………. 

2. Rejestracja będzie odbywać się na bieżąco (codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 

do 15:30), w oparciu o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się osoby skierowanej do danej 

placówki Wykonawcy wskazanej w ust. 1 i będzie obejmowała umówienie terminu (dzień i 

godzina) rozpoczęcia objętych skierowaniem badań profilaktycznych. Rejestracja odbywać się 

będzie pod następującymi numerami telefonów:……………………………………………………. 

 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) udzielania świadczeń osobą, o których mowa w §1 ust. 2 umowy na podstawie skierowań 

wydawanych przez Zamawiającego (upoważnioną jednostkę organizacyjną). Skierowanie 

będzie zawierało między innymi opis stanowiska pracy lub nauki, w tym informacje o 

występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym 

stanowisku pracy lub nauki. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do umowy, 

2) wydawania końcowych orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń według wzorów 

określonych w obowiązujących w tej mierze przepisach prawa, a w szczególności w 

załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celach 

przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2067), 

3) udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 7:30 do 15:30, 

4) udzielenia świadczeń z zakresu medycyny pracy w ciągu max. 2 dni roboczych licząc od daty 

rejestracji osoby skierowanej, za wyjątkiem: 

a) badań ujętych w załączniku nr 1 do umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia/Formularz cenowy) w pozycji nr 6 i 30 (badania okulistyczne), które nie będą 

trwały dłużej niż max. 7 dni roboczych od daty rejestracji osoby skierowanej,  

b) badań ujętych w załączniku nr 1 do umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia/Formularz cenowy) w pozycji nr 9 (badania wysokościowe), które nie będą 

trwały dłużej niż max. 3 dni robocze od daty rejestracji osoby skierowanej, 

c) badań ujętych w załączniku nr 1 do umowy  (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia/Formularz cenowy) w pozycji nr 15 (oznaczenie zawartości rtęci w moczu), które 

nie będą trwały dłużej niż max. 14 dni roboczych od daty rejestracji osoby skierowanej, 
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d) badań ujętych w załączniku nr 1 do umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia/Formularz cenowy) w pozycji nr 24 (kał – nosicielstwo), które nie będą trwały 

dłużej niż max. 10 dni roboczych od daty dostarczenia ostatniej (trzeciej) próbki kału, 

e) innych badań/ konsultacji specjalistycznych nie ujętych w załączniku nr 1 do umowy 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy), a koniecznych do 

wykonania w danym przypadku, zleconych przez lekarza medycyny pracy, które jednak nie 

będą trwały dłużej niż max. 5 dni roboczych od daty rejestracji osoby skierowanej. 

5) zapewnienia bieżącej realizacji świadczeń, a w szczególności zapewnienia dostępności od 

poniedziałku do piątku do lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,                 

a także zapewnienia zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarza (lekarza medycyny 

pracy lub innego specjalisty). Wszelkie koszty zastępstwa ponosi Wykonawca, 

6) zapewnienia Zamawiającemu wglądu do prowadzonego rejestru badań, 

7) zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w komisji BHP Zamawiającego i w przeglądach 

stanowisk pracy, 

8) wydawania przez lekarza okulistę orzeczeń (wraz z wystawianiem zaświadczeń) w przypadku, 

gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych 

zaistnieje potrzeba stosowania przez osobę badaną podczas pracy przy obsłudze monitora 

ekranowego, okularów korygujących wzrok, 

9) poddania się kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Państwowej Inspekcji 

Pracy, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w wykonaniu umowy ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej i finansowej, 

10) poddania się merytorycznej i finansowej kontroli realizacji umowy prowadzonej przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a w szczególności do przedstawienia ich na 

żądanie wszelkich dokumentów, w tym umów związanych z jej realizacją. Kontrolę 

przeprowadza się na podstawie pisemnego zawiadomienia o wszczęciu czynności kontrolnych. 

Z kontroli zostanie sporządzony protokół (podpisany przez obie Strony) zawierający w 

szczególności wyniki kontroli oraz w przypadku stwierdzenia uchybień – zakres tych uchybień 

wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia 

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą wystawione w dwóch egzemplarzach (jeden-

otrzymuje osoba skierowana i poddana badaniom profilaktycznym, drugi – otrzymuje 

Zamawiający). Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydania osobie skierowanej, za 

pokwitowaniem, egzemplarza zaświadczenia przeznaczonego Zamawiającego. 

3. Wykonawca wyda nieodpłatnie osobie, której świadczenie dotyczą na jej wniosek, kserokopię 

wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych lub specjalistycznych konsultacji lekarskich czy 

psychologicznych. 

4. Ilekroć jest mowa w umowie o dniach roboczych – rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji 

medycznej osób objętych świadczeniami na podstawie niniejszego zamówienia, stosownie do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dokumentacji medycznej i służby medycyny pracy, 

sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 

Nr 149, poz. 1002), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych                   

w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 2067) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184). 
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2. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże dokumentację medyczną, o której mowa 

w ust. 1, wskazanej przez Zamawiającego jednostce medycyny pracy, w terminie przez niego 

wskazanym, za wyjątkiem sytuacji dalszego udzielenia świadczeń na rzecz Zamawiającego przez 

tego Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze 

świadczonych przez niego usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.                      

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1318). 

4. Wykonawca zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji stosownie do przepisów 

powołanych powyżej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922).  

5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w umowie 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                         

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w okresie realizacji niniejszej umowy rejestratorów 

(recepcjonistów), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu                                  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu. 

3. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w 

terminie w tym, wezwaniu wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożyć  wskazane 

poniżej dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). 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; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi dokumentów wskazanych w ust. 3 lub przedłożenie ich               

z uchybieniem określonego przez Zamawiającego terminu, będzie traktowane jako niewypełnienie 

przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało 

obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §13 ust. 1 pkt 9 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdej osoby wykonujących czynności wskazane                            

w ust. 1 oświadczenia: 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w związku z realizacją umowy 

zawartej  w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia, oraz 

- o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją umowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy w przedmiocie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§9 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi/przy pomocy 

podwykonawców*, którym zleci świadczenie następującej części usług będących przedmiotem 

zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 

2. Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania 

realizowanej części umowy (podmioty uprawnione do wykonywania tych świadczeń na podstawie 

odrębnych przepisów), a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie warunki 

stawiane personelowi Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich 

Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany każdej osoby spośród 

personelu Wykonawcy i Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, która przez swoje 

zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

4. Do zlecenia przez Wykonawcę świadczeń objętych zakresem niniejszej umowy ma zastosowanie 

art. 14 ustawy powołanej w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy, a w szczególności koszty tych zleceń obciążają 

Wykonawcę. 

§10 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia 

lub warunków uciążliwych (wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 

o ile są dostępne), 

2. zapewnienia Wykonawcy możliwości dokonywania przeglądu stanowisk pracy w celu 

przeprowadzenia oceny warunków pracy, 

3. udostępnienia Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części 

odnoszącej się do ochrony zdrowia, 
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4. zapewnienia Wykonawcy udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego 

(komisja BHP); W tym celu Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o planowanym 

posiedzeniu komisji BHP najpóźniej na 7 dni przed danym posiedzeniem.  

 

§11 

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy może nastąpić za 

obopólną zgodą Stron, na następujących warunkach, w przypadku opisanych poniżej okoliczności: 

1) zmiany dotyczące świadczeń medycznych, objętych zakresem przedmiotu umowy określonym 

w załączniku nr 1 do umowy – w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności 

regulujących działalność Zamawiającego oraz regulujących zasady i sposób świadczenia usług 

objętych zakresem umowy, poprzez dostosowanie zakresu i rodzaju świadczeń medycznych do 

wymogów wynikających z przepisów prawa oraz do działalności i realiów funkcjonowania 

Zamawiającego wynikających ze zmienionych przepisów, przy czym zmiany w tym zakresie nie 

mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

2) zwiększenia liczby placówek medycznych w stosunku do podanej w § 5 ust. 1 umowy, w których 

udzielane są świadczenia, a zmiana nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 umowy, 

3) zmiana miejsc świadczenia usług określonych w § 5 ust. 1 umowy, bez zwiększenia ich łącznej 

liczby, polegających na zmianie lokalizacji placówki medycznej w przypadku: 

a) zmian organizacyjnych Wykonawcy, skutkujących przeniesieniem placówki, 

b) wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy Wykonawcy lub przez Wykonawcę, 

pod warunkiem zachowania warunku, że usługi medyczne z zakresu medycyny pracy będą 

wykonywane na terenie miasta Krakowa, 

2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone                

w ust. 1  wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian, 

2) uzasadnienie, 

3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku)  

w terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 

wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian 

spełniającą wymogi opisane w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku upływu terminu podanego ust. 3 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian 

została odrzucona. 

5. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 3 i 4. 

6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie 

zmiany do umowy - aneksu.  

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-6 jest nieważna. 

  

§12 

1. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ważnych powodów, w szczególności przez: 

1) Zamawiającego – w razie, gdy Wykonawca: 

a) nie realizuje świadczeń zgodnie z umową pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego lub nie dotrzymał terminu usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 9 lub 10 umowy; 

b) trzykrotnie nie poprawi błędnej faktury VAT lub błędnego załącznika do faktury, o których 

mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 umowy. 

2) Wykonawcę – w razie, gdy Zamawiający: 
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1. nie uregulował należności z tytułu prawidłowych faktur VAT (tj. wraz z prawidłowym 

załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 umowy) przez okres dłuższy niż dwa okresy 

rozliczeniowe, 

2. uporczywie nie realizuje (pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania) obowiązków 

wskazanych w § 10 umowy, co znacznie utrudnia lub uniemożliwia Wykonawcy 

prawidłowe wykonanie umowy. 

Wypowiedzenie składa się na piśmie, pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia liczy się 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie: 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, 

2) udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione, nie posiadające wymaganych kwalifikacji, 

3) udzielania świadczeń w pomieszczeniach nie odpowiadających obowiązującym przepisom, 

4) udzielania świadczeń bez wymaganego sprzętu i aparatury medycznej lub z użyciem sprzętu i 

aparatury medycznej nie odpowiadającej obowiązującym przepisom oraz nie posiadających 

aktualnych przeglądów technicznych i elektroenergetycznych wykonanych przez uprawnione 

serwisy, 

5) ogłoszona została likwidacja Wykonawcy, 

6) nastąpiło zawieszenie działalności Wykonawcy, 

7) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, 

przerwał jej wykonywanie i nie wznowił jej pomimo pisemnego wezwania ze strony 

Zamawiającego, a powstałe w tych przypadkach zaniechanie dłuższe niż 10 dni roboczych, 

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany 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. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części tej 

umowy.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, rozpoczęte w trakcie jej obowiązywania 

badania profilaktyczne i inne usługi medyczne zrealizowane i rozliczone zostaną na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach, w 

wysokości: 

1) za zwłokę Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 

§ 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu tam określonego - w 

wysokości stanowiącej równowartość 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy; 

2) w przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości realizacji przedmiotu umowy z winy 

Wykonawcy –w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

za każdy kolejny rozpoczęty dzień przerwy; 

3) za  zwłokę w terminie wykonania badań profilaktycznych – w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do terminu realizacji obowiązków umownych wyznaczonego odpowiednio w § 6 ust. 1 

umowy;  
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4) za każdorazowe niezapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji BHP 

Zamawiającego, pomimo przekazania informacji, o której mowa w § 10 pkt 4 umowy - w 

wysokości 150,00 zł; 

5) w każdym jednostkowym przypadku braków w dokumentacji określonej w § 7 ust. 1 umowy 

–  w wysokości 50,00 zł; 

6) w każdym jednostkowym przypadku uchybienia stwierdzonego przez Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy, innego niż wymienione w pkt 5 – w wysokości 80, 00 zł;  

7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub jej rozwiązania przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy, w szczególności z przyczyn określonych w § 12 ust. 2 

niniejszej umowy - Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości stanowiącej 

równowartość 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

8) za nieterminowe dostarczenie faktur wraz z wymaganymi załącznikami – w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

9) za brak dostarczenia w wyznaczonym terminie dowodów, o których mowa w § 8 ust. 3  - w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

10) za niezatrudnienie każdej osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy – w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Kary umowne będą potrącane z faktur lub będą płatne w terminie 14 dni od dnia przekazania przez 

Zamawiającego wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie 

wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, 

znajdujące się poza realną kontrolą Stron oraz takie, których nie można było przewidzieć lub które 

choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Pojęcie to obejmuje w 

szczególności takie wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym jak: zamieszki, wojny, katastrofalne 

działanie sił przyrody, promieniowanie, epidemie, zamknięcie granic, strajki generalne lub 

branżowe (o ile trwają dłużej niż 5 dni), a także akty władzy publicznej. Jeżeli wskutek okoliczności 

siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub 

części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób 

i zasady dalszego wykonywania umowy lub jej rozwiązania. 

 

§14 

1. Osobą/ami upoważnioną/ymi przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w związku                     

z realizacją niniejszej umowy są: 

……………………………………….. (osoba/ osoby odpowiedzialne za nadzór nad  wykonaniem 

przedmiotu umowy: pracownicy/ doktoranci/ studenci)  

 - tel/ fax ………………………………… 

 - e-mail:………………………………… 
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………………………………………….. (osoba odpowiedzialna ws. posiedzeń komisji  BHP                           

i przeglądu stanowisk pracy)  

 - tel/ fax ………………………………… 

 - e-mail:………………………………… 

2. Osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku                      

z realizacją niniejszej umowy są: 

............................................................ 

 - tel/ fax.:……………………………….. 

 - e-mail:..................................................... 

3. Zmiana wymienionych w powyższych ust. 1 i 2 osób wymaga uprzedniego pisemnego 

zawiadomienia drugiej Strony o tej zmianie. 

§15 

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i  zobowiązań z tytułu niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków w Umowie przewidzianych, wszelka korespondencja, zawiadomienia 

oraz inne oświadczenia składane będą w formie pisemnej osobiście przez Stronę za pokwitowaniem 

odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny 

Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są 

następujące:  

1) Wykonawca: ……………………………………………………………………………….. 

2) Zamawiający:  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

           al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji, 

korespondencja przesłana Stronie na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną 

skutecznie. 

3. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność 

Umowy w całości. Wówczas Strony zastępują nieważne postanowienie – innym, zgodnym z 

prawem oraz celem Umowy i jej pozostałymi postanowieniami. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Formularz cenowy 

 Załącznik nr 2 - „Cennik Usług Medycznych Wykonawcy” 

 Załącznik nr 3 - Wzór skierowania na badania  

 Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia               

29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 459 ) oraz inne mające związek z 

realizacją przedmiotu umowy. 

 

§16 

1. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

http://ur.krakow.pl/


 

   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie                                                                             NIP: 675-000-21-18 
Al. A. Mickiewicza 21                                                                                                                                  REGON: 000001815 
31-120 Kraków 
tel. /12/ 662-44-33  fax /12/ 662-44-10 
http://ur.krakow.pl 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  

              

* Zapisy umowy zostaną odpowiednio dostosowane do danego przypadku tj. realizacji umowy bez udziału podwykonawców 

lub z zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy - udziałem podwykonawców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ur.krakow.pl/


 

   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie                                                                             NIP: 675-000-21-18 
Al. A. Mickiewicza 21                                                                                                                                  REGON: 000001815 
31-120 Kraków 
tel. /12/ 662-44-33  fax /12/ 662-44-10 
http://ur.krakow.pl 

 

 

 
 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH REALIZACJI UMOWY Nr …………………………………….. 

z dnia …………………………… 

 

zawarta w dniu …………………..… roku w ………….………………. pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………….., zwaną/ym 

dalej 

„Administratorem danych”, którą/y reprezentuje: 

……………………………….……… - ………………………………. 

a 

………………………………………………………………………………………………… którą/y 

reprezentują: 

……………………………….……… - ………………………………. 

Zwaną/ego w dalszej części umowy „Przetwarzającym”. 

Zważywszy, że Strony zawarły w dniu …………………… roku umowę  

Nr ……………………………………..o „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla 

potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” - zwaną dalej Umową, podczas realizacji 

której dochodzi do przetwarzania danych osobowych, a kwestie te nie zostały  uregulowane w/w umowie, 

strony, mając na uwadze obowiązki ochrony danych osobowych określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922 ze zmianami ), zwanej dalej Ustawą, chcąc 

zapewnić prawidłową i zgodną z przepisami prawa ochronę przetwarzanych danych osobowych, kierując się 

zasadą szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, postanowiły, co następuje 

w umowie zwanej dalej niniejszą Umową: 

§ 1 

 

1. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Przetwarzającemu  w imieniu i na rzecz 

Administratora w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, a Przetwarzający zobowiązuje się do 

ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową bez wynagrodzenia. 

2. Przetwarzający jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie w rozumieniu  

art. 31 Ustawy. 

3. Przetwarzający nie decyduje o celach przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy wyłącznie w celu 

i zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie tj. w celu weryfikacji pracowników Administratora. 

5. Powierzone dane osobowe będę przetwarzane przez Przetwarzającego jedynie w celu realizacji jego 

obowiązków związanych z wykonywaniem umowy o Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny 

pracy dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. 

6. Dla wykonania niniejszej Umowy, Przetwarzający przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

a) imię, nazwisko, 

b) pracodawca, 
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c) podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy), 

d) rodzaj czynności (prac) wykonywanych w ramach umowy o pracę. 

7. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się w siedzibie Przetwarzającego. 

8. Na danych o których jest mowa w ust. 6 będą wykonywane następując operacje wprowadzanie, 

uzupełnianie, aktualizowanie, archiwizowanie, raportowanie, usuwanie. 

9. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o pracowniku rozumie się  przez to pojęcie zarówno pracowników 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy  jak i osoby świadczące czynności na podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz  inne osoby pracujące na rzecz Przetwarzającego. 

 

§ 2  

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Przetwarzający przestrzega zasad wskazanych  

w niniejszej Umowie, w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zwanego dalej Rozporządzeniem. 

2. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy 

środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem 

3. Przetwarzający zobowiązuje się do podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, 

środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz  

w Rozporządzeniu, a w szczególności zobowiązany jest do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

b) zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji 

na podstawie przepisów prawa,  

c) ograniczenia dostępu do danych wyłącznie dla osób posiadających upoważnienie do przetwarzania 

danych, 

d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych, 

e) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych,  

w której skład wchodzą Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 

f) zapewnia, aby osoby mające dostęp do danych osobowych zachowywały je  

w tajemnicy, przy czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób, 

g) przechowywania dokumentów i nośników elektronicznych w przeznaczonych do tego szafkach 

zamykanych na zamek lub w pomieszczeniach niedostępnych dla osób nieupoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę  dokumentów, nośników przed utratą, 

uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy. 

4. Administrator danych uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego wyjaśnień dotyczących: 

a) stosowanych przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych,  

b) przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

5. Przetwarzający jest zobowiązany do przekazania Administratorowi danych każdorazowo na żądanie 

Administratora danych, w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego żądania, informacji, o których mowa 

w ust. 4. W szczególności Przetwarzający zobowiązany jest do przedłożenia  Polityki bezpieczeństwa, 

Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz 
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informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.  

6. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Administratorowi danych informacji, o 

każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym 

użyciu przez niego, jego pracowników oraz podmioty, o których mowa w §4, obowiązków dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

7. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora danych  

o wszelkich czynnościach związanych z niniejszą Umową, prowadzonych przed Generalnym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 Przetwarzający jest zobowiązany do 

podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe. 

9. Przetwarzający zobowiązuje się do: 

a) umożliwienia Administratorowi danych dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane 

powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania niniejszej Umowy, w terminie ustalonym przez 

Strony nie później jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Przetwarzającego przez 

Administratora danych o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości 

przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, 

b) w przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Przetwarzającego zobowiązań wynikających z Ustawy, Rozporządzenia lub niniejszej Umowy, 

Przetwarzający umożliwi Administratorowi danych dokonanie niezapowiedzianej kontroli, 

c) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Administratora danych, dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 

10. Kontrolerzy mają w szczególności prawo do: 

a) wstępu w godzinach pracy Przetwarzającego za okazaniem imiennego upoważnienia do pomieszczenia 

w którym zlokalizowany jest zbiór danych powierzonych do przetwarzania oraz pomieszczeń, w 

których są przetwarzane dane osobowe poza pomieszczeniem gdzie zlokalizowany jest zbiór danych 

osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania z przepisami i niniejszą umową, 

b) żądać złożenia pisemnych wyjaśnień lub ustnych oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

c) wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli 

oraz sporządzania kopii. 

11. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia danych osobowych Przetwarzający 

ponosi odpowiedzialność jak Administrator danych osobowych. 

 

§ 3 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia 

upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. 

2. Administrator danych umocowuje Przetwarzającego do wydawania i odwoływania pracownikom 

Przetwarzającego imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia 

przechowuje Przetwarzający w swojej siedzibie. 

 

§ 4 

1. Administrator danych umocowuje Przetwarzającego do dalszego powierzenia danych osobowych w 
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imieniu i na rzecz Administratora danych wyłącznie podmiotom wykonującym czynności związane z 

realizacją niniejszej Umowy, pod warunkiem, że: 

a) Przetwarzający podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na piśmie w kształcie 

zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy z podmiotem, któremu powierzy przetwarzanie danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Administratora danych wyłącznie w zakresie czynności związanych z 

realizacją niniejszej Umowy, 

b) Przetwarzający poinformuje Administratora danych o zamiarze dalszego powierzenia danych 

osobowych podmiotom wykonującym czynności związane z realizacją niniejszej Umowy, 

c) Przetwarzający przekaże Administratorowi danych niezwłocznie przed planowanym terminem 

zawarcia, projekt umowy przygotowany zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

d) Administrator danych nie wniesie uwag do projektu umowy, o której mowa w pkt c. 

 

§ 5  

1. Przetwarzający podejmuje wszelkie kroki służące zachowaniu danych osobowych  

w poufności przez pracowników mających do nich dostęp. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich danych osobowych, jak również 

sposobu ich zabezpieczania, powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub uzyskanych 

w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą Umową, jak również po wygaśnięciu niniejszej 

Umowy. 

3. Przetwarzający zobowiąże swoich pracowników i będzie od nich wymagał: 

a) zachowania danych osobowych, a także sposobu ich zabezpieczania w poufności, zarówno w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej wygaśnięciu, 

b) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonywania obowiązków wynikających z 

warunków przetwarzania danych osobowych określonych  w niniejszej umowie, 

c) przechowywania dokumentów i nośników w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania 

zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, 

d) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji warunków wynikających z umowy, 

e) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem 

Ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Przetwarzający oświadcza, że pracownicy skierowani przez niego do wykonania niniejszej Umowy 

zobowiązani są do podpisania i przekazania Administratorowi danych oświadczenia o poufności, którego 

treść znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Podpisane oświadczenia Przetwarzający 

przekaże Administratorowi danych w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

5. W przypadku skierowania przez Przetwarzającego dodatkowych pracowników do wykonania niniejszej 

Umowy, Przetwarzający przekaże Administratorowi danych podpisane przez nich oświadczenia o 

poufności zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.  

6. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia i przekazania Administratorowi danych 

listy pracowników, skierowanych przez niego do wykonania niniejszej Umowy – Załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy. W przypadku zmiany pracowników Przetwarzający skierowanych do wykonania 

niniejszej Umowy Przetwarzający zobowiązany jest do zaktualizowania listy pracowników oraz 

przekazania jej do Administratora danych. 

7. Przetwarzający będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Przetwarzający odpowiada za szkody jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami 

prawa przetwarzania danych osobowych wobec Administratora lub wobec osób trzecich. 

§ 6  

http://ur.krakow.pl/


 

   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie                                                                             NIP: 675-000-21-18 
Al. A. Mickiewicza 21                                                                                                                                  REGON: 000001815 
31-120 Kraków 
tel. /12/ 662-44-33  fax /12/ 662-44-10 
http://ur.krakow.pl 

 

 

1. Niniejszej Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia zapisów §2, §4 oraz §5 niniejszej Umowy. 

3. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy.  

4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora danych w każdym czasie, obowiązywanie 

niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Administratora danych 

osobowych do powierzenia przetwarzania danych osobowych, którymi administruje, innemu podmiotowi. 

5. Po zakończeniu realizacji Umowy lub zakończeniu obowiązywania okresu archiwizacji Przetwarzający 

niezwłocznie usunie wszelkie powierzone dane osobowe z własnych nośników informacji wielokrotnego 

zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczy nośniki papierowe i elektroniczne jednokrotnego 

zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe. Dalsze przetwarzanie 

danych osobowych przez Przetwarzającego jest niedopuszczalne, za wyjątkiem sytuacji określonych 

przepisami prawa. 

6. Usunięcie powierzonych danych, o którym mowa w ust. 5, zostanie potwierdzone protokołem usunięcia, 

który zostanie przekazany w wersji papierowej Administratorowi danych do dnia ………………………. 

roku oraz oświadczeniem, że Przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, które zostały mu 

powierzone w związku z realizacją Umowy. 

§ 7  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z niniejszą Umową, będzie sąd właściwy dla 

siedziby Administratora danych. 

3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron 

niniejszej Umowy. 

 

 

 

 

……………………………….                                           ……………………………… 

Administrator danych        Przetwarzający 
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 Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

Pracownik Przetwarzającego  

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa wraz z adresem) 

 

zobowiązuję się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  

i danych, a w szczególności danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,  

w których posiadanie wejdę w czasie prac wykonywanych dla Administratora danych  

w ramach realizacji Umowy nr ....................................... z dnia .............................  roku, której 

przedmiotem ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………............................................................................................................... zarówno  w 

trakcie jej obowiązywania jak i po zakończeniu. 

 

 

Kraków, dnia ……………………..   roku 

 

…………………………………….. 

(podpis) 
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Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 

LISTA PRACOWNIKÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PRZETWARZAJĄCEGO  

DO REALIZACJI UMOWY 

 

 

 

 

L.p. Imię i nazwisko 

1  

2  

3  

4  
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