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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

UMOWA 

zawarta w dniu ................................... we Wrocławiu pomiędzy: 

Polskim Radiem-Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu, "Radiem Wrocław -Spółka Akcyjna”, z siedzibą we 

Wrocławiu, 53-015,  przy ul. Karkonoskiej 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000089881, kapitał zakładowy w wysokości 1 328 

900 zł, wpłacony w całości,   

NIP 896-00-07-583, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Redaktora Naczelnego – Marcina Rosińskiego 

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 

a 

 

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

z siedzibą : ..................................................................................................................... 

reprezentowaną przez: 

1.  ........................... 

2. ............................ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

Umowa niniejsza została zawarta z Wykonawcą wybranym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (ZP/282/2022 ), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity z dnia 16 sierpnia 2022, 

Dz. U. z 2022, poz. 1710 )– Prawo zamówień publicznych, następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin 

(zwanych dalej Uprawnionymi), usług medycznych, zgodnie z Wykazem usług medycznych opisanych w 

Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

2. Przez pracownika rozumie się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o 

pracę, a także osobę związaną z Zamawiającym stosunkiem cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia, umowa o 

dzieło, umowa o współpracę, umowa o świadczenie usług lub inna umowa cywilnoprawna o zbliżonym 

skutku prawnym).  

3. Przez członków rodzin pracownika rozumie się: współmałżonka/partnera życiowego, do ukończenia 67.roku 

życia i dzieci do 18.roku życia, a także młodzież uczącą się do 26.roku życia, pozostające na utrzymaniu 

rodziców – jedno gospodarstwo domowe, a także seniora. 

4. Przez seniora rozumie się: rodziców pracownika lub rodziców współmałżonka/partnera życiowego 
pracownika. 

§ 2 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych dla 

pracowników Radia Wrocław S.A. oraz członków ich rodzin w placówkach wskazanych w Załączniku nr 3 

do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zasady korzystania z usług medycznych (w szczególności: rejestracja, 

stosowane wzory skierowań, godziny przyjmowania przez specjalistów itp.) w dniu podpisania umowy. 

3. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Wykonawcę o uprawnionych osobach poprzez doręczenie 

Wykonawcy wykazu osób, zawierającego dane i informacje o  tych osobach wg wzoru dostarczonego przez 

Wykonawcę. Wykaz osób będzie identyfikował wymienione w nim osoby jako pracownika lub członka 

rodziny danego pracownika oraz rodzaj pakietu, do którego są uprawnieni.  

4. Pierwszy wykaz osób zostanie przekazany Wykonawcy w formie elektronicznej w terminie … dni od daty 

zawarcia umowy. Osoby wymienione w pierwszym wykazie stają się uprawnionymi do otrzymania od 

Wykonawcy usług od pierwszego miesiąca świadczenia usług. 
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5. Aktualizacje wykazów osób uprawnionych na kolejne miesiące kalendarzowe Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w terminie do 5. dnia miesiąca poprzedzającego uzyskanie lub utratę uprawnień do korzystania z 

usług medycznych. 

6. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości osób uprawnionych do korzystania z opieki medycznej jedynie 

w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracownikiem. 

Informacja o osobie, która straciła uprawnienia do opieki medycznej zostanie przekazana Wykonawcy 

niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy lub współpracy z tą osobą. Rozliczenia prowadzone są na ostatni 

dzień miesiąca liczonego kalendarzowo. Osoby usunięte z wykazu osób uprawnionych w trakcie miesiąca 

kalendarzowego podlegają pełnej miesięcznej opłacie. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie 

stanowi zmiany Umowy, nie może stanowić przesłanki rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, nie może 

mieć wpływu na zakres lub jakość usług medycznych świadczonych przez Wykonawcę. 

7. Wraz z wykazem osób, Zamawiający przekaże Wykonawcy - na jego żądanie - pisemne wnioski osób, objęcia 

ich lub członków ich rodzin odpowiednim rodzajem pakietu. Wniosek wskazywać będzie imiona i nazwisko 

osoby uprawnionej z danego pakietu, jej numer PESEL oraz adres zamieszkania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do objęcia opieką, na takich samych zasadach i w tej samej cenie jak w umowie, 

kolejnych pracowników Zamawiającego. Dotyczy to zarówno pracowników już zatrudnionych i 

współpracujących jak i nowo przyjętych. Informacja o osobie, która ma uprawnienia do opieki medycznej 

zostanie przekazana Wykonawcy wraz z datą objęcia jej opieką. Zapis ust. 3 zdanie ostatnie, stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi medyczne z należytą starannością z uwzględnieniem aktualnej 

wiedzy medycznej, dostępnymi metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania  i leczenia chorób przy 

wykorzystaniu specjalistycznej aparatury medycznej, przestrzegając etyki zawodowej oraz obowiązujących 

przepisów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z poszanowaniem godności osobistej 

pacjenta, z dbałością o jego ogólny stan zdrowia (w szczególności poprzez zalecanie świadczeń zdrowotnych 

w przypadkach niezgłoszonych przez pacjenta, a dostrzeżonych przez lekarzy lub inny personel medyczny), z 

poszanowaniem praw pacjenta wynikających  z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna będzie 

udostępniana na zasadach określonych ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw 

Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia 

dokumentacji medycznej. Na każde żądanie pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego), Wykonawca 

zobowiązany jest wydać mu niezwłocznie kopię pełnej dokumentacji medycznej.   

4. Wykonawca zapewni świadczenie usług medycznych przez lekarzy uprawnionych do wystawiania recept na 

leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w trakcie 

umawiania się na wizytę. 

§ 4 
Osobami odpowiedzialnymi za  realizację postanowień niniejszej umowy są : 

1. ze strony Zamawiającego : 

  Jolanta Batko – tel: 071 78-02-121, Tel. Kom. 662 244 907 

e-mail: jolantabatko@radiowroclaw.pl 

 

2. ze strony Wykonawcy : 

   ..............................................................  – Tel. ........, Tel. Kom. .............. 
e-mail: ................................. 

 

§ 5 
1. Strony zgodnie postanawiają, że łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty 

……………… zł (słownie: ……………………………… złotych) brutto. 

2. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania Umowy, 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze z 

tego tytułu.  

mailto:jolantabatko@radiowroclaw.pl
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3. Z tytułu należytego wykonywania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty miesięcznie na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi cen jednostkowych za poszczególne Pakiety, 

określonych w ust. 4 i liczby poszczególnych pakietów wskazanych w wykazie uprawnionych w danym 

miesiącu kalendarzowym. 

4. Ceny miesięcznych pakietów wynoszą: 

a) dla 1 pracownika: 

................................ zł netto, ............................. zł brutto, 

b) dla 1 członka rodziny pracownika: 

................................ zł netto, ............................. zł. brutto, 

c) dla 2 i więcej członków rodziny pracownika: 

................................ zł netto, ............................. zł brutto, 

d) dla 1 seniora – członka rodziny pracownika 

................................ zł netto, ............................. zł brutto. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………2022 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Do wynagrodzenia nie zostanie doliczony podatek VAT, bowiem usługi medyczne są zwolnione z podatku od 

towarów i usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

6. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu fakturę, po zakończeniu każdego miesiąca. Zamawiający 

ureguluje należność za fakturę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w formie papierowej na Zamawiającego, tj. Polskie Radio-

Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A., oraz dostarczyć ją na adres siedziby 

Zamawiającego, Al. Karkonoska 10, 53 – 015 Wrocław. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia jej zawarcia. 
 

§ 7 
1.  Wykonawca zapewni skorzystanie z wizyty u internisty lub lekarza medycyny rodzinnej najpóźniej w 

następnym dniu roboczym od zgłoszenia zamiaru skorzystania z wizyty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieograniczony dostęp do lekarzy wszystkich specjalności bez 

skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. 

3. W nagłych przypadkach, tj. wymagających niezwłocznej interwencji lekarskiej, Wykonawca zobowiązuje się 

zagwarantować niezwłocznie wizytę u specjalisty, w pierwszym możliwym terminie, w czasie 

niepowodującym zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować wizytę u specjalistów w terminach uzgodnionych przez strony 

w Załączniku nr 5 do umowy, w każdym przypadku  nie później jednak niż w ciągu 8 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia zamiaru skorzystania z wizyty. 

5. Gwarantowane terminy realizacji usług, o których umowa w ust. 4 nie obowiązują, w sytuacji określenia 

przez osobę uprawnioną własnych preferencji dotyczących wskazania: lokalizacji placówki, terminu 

konsultacji lub lekarza. 

 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z 

prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, na minimalną sumę gwarancyjną określoną w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wszelkie uprawnienia do wykonywania Umowy oraz 

zobowiązuje się do wykonywania Umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
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a usługi medyczne będą świadczone przez przeszkolony i wykwalifikowany personel – zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany w Umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Pzp oraz 

Umową, a także wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają zmianę Umowy w szczególności w przypadku:  

1) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wynikającej z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim 

zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego;  

2) wystąpienia Siły Wyższej - w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne i uzasadnione ze względu na 

działanie Siły Wyższej.  

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej 

(aneksu do Umowy) pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
1. Zamawiający oświadcza, że będzie udostępniał Wykonawcy dane osobowe Uprawnionych w następującym 

zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL (a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – data urodzenia), 

miejsce zamieszkania oraz dodatkowo w przypadku członka rodziny pracownika stopień pokrewieństwa lub 

powinowactwa z pracownikiem.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, 

str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” w odniesieniu do danych osobowych Uprawnionych. 

Zamawiający oświadcza, że posiada podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych w charakterze 

administratora danych i tym samym spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych, 

jakie wynikają z rozporządzenia 2016/679. 

3. 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. W związku z powyższym 

Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 

2016/679, w odniesieniu do przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z Umową danych osobowych, o 

których mowa w ust. 1, niezależnie od statusu Zamawiającego jako administratora tych danych z innego tytułu. 

Wykonawca przetwarza dane osobowe osób, którym udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. 

h rozporządzenia 2016/679. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Uprawnionych zgodnie z Umową oraz 

rozporządzeniem 2016/679 oraz do zapewnienia ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności Wykonawca oświadcza, że podejmuje środki zabezpieczające zbiory danych, którymi 

dysponuje oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 rozporządzenia 

2016/679, w celu wyeliminowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dotyczą przetwarzane dane 

osobowe.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Uprawnionym informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 – 2 

rozporządzenia 2016/679, …. 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy związanej z wykonaniem przez Wykonawcę zobowiązania 

określonego w ust. 5, w szczególności na prośbę Wykonawcy Zamawiający:  

1) przekaże Uprawnionym, będącym pracownikami Zamawiającego załącznik, o którym mowa w ust. 5, w wersji 

papierowej lub elektronicznej;  

2) w stosunku do Uprawnionych, będących członkami rodziny Pracownika – przekaże pracownikowi 

zgłaszającemu te osoby załącznik, o którym mowa w ust. 5, w wersji papierowej lub elektronicznej oraz 

poinformuje pracownika o konieczności przekazania tego załącznika zgłoszonym przez niego osobom.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące danych osobowych 

Uprawnionych oraz zapewni, by osoby, które będą miały dostęp do tych danych, były zobowiązane do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z dostępem do tych danych.  

8. W odniesieniu do osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę (jeśli dotyczy), 

lub osób wskazanych przez drugą Stronę jako osoby uprawnione do kontaktów, o których mowa w § 4 ust. 1-2, 

Strony oświadczają, iż każda z nich jest administratorem danych osobowych tych osób i każda, we własnym 

zakresie, będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych osobowych przepisy rozporządzenia 2016/679.  

9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 8, wymieniane między Stronami w związku z zawarciem (jeśli dotyczy) i 

wykonywaniem Umowy, obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowy nr telefonu i 

służbowy adres poczty elektronicznej, zostają przez Stronę ujawniającą udostępnione Stronie otrzymującej w celu 

umożliwienia Stronie otrzymującej realizację jej prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest nawiązywanie i 

utrzymywanie relacji handlowych i służbowych, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Osoby, których 

dotyczą te dane zostaną poinformowane przez Stronę ujawniającą, że ich dane osobowe udostępniane są drugiej 

Stronie Umowy (Stronie otrzymującej) jako administratorowi tych danych. Strona ujawniająca dane osobowe 

zobowiązuje się spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 rozporządzenia 2016/679 w imieniu administratora 

danych – to jest za Stronę otrzymującą te dane. Treść klauzul informacyjnych przekazywanych przez 

Zamawiającego dla osób wskazanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy stanowi Załącznik nr 6 

natomiast treść klauzul informacyjnych przekazywanych przez Wykonawcę dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego do realizacji Umowy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.  

10. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać dane osobowe Uprawnionych do Wykonawcy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo przetwarzania tych danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju przetwarzanych danych oraz ryzyka naruszenia praw 

osób, których te dane dotyczą, w szczególności poprzez stosowanie szyfrowania. 

11. W przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z przetwarzaniem danych w związku z realizacją Umowy, 

Strony zobowiązane są informować się nawzajem oraz wspierać w udzielaniu wyjaśnień, dostarczaniu 

dokumentów oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do obrony przed tymi roszczeniami.  

12. Strony zobowiązują się niezwłocznie nawzajem informować o stwierdzonym naruszeniu bezpieczeństwa ochrony 

danych osobowych Uprawnionych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą 

Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością. 

 

§11 
1. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania w formie elektronicznej na adres wskazany w § 4 ust. 2 Umowy 

uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonywania Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od 

doręczenia przedmiotowych uwag, udzielić Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w tym zakresie.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego lub Uprawnionego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zaznajomienia pracowników z zakresem usług medycznych poprzez 

przekazanie im materiałów informacyjnych opracowanych i dostarczonych przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia 

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości łącznego 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1; 

5. Zastrzeżona w Umowie kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość naliczonej Wykonawcy kary umownej na zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

7. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminów dostępności Usług, wskazanych w § 7 Umowy, 

Uprawniony będzie miał prawo skorzystać z usług dowolnego, wybranego przez siebie podmiotu świadczącego 

usługi medyczne. Koszt realizacji tych usług Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Uprawnionemu w terminie 

14 dni od dnia wystąpienia Uprawnionego z takim żądaniem i dostarczenia do Wykonawcy faktury 

potwierdzającej wysokość poniesionych kosztów. Faktury powinny być wystawione na Uprawnionego 

korzystającego z usługi.  

§12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
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lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, który mimo uprzedniego 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy lub usunięcia skutków 

jej niewykonania lub nienależytego wykonania, nie czyni tego w terminie określonym w tym wezwaniu. W 

wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin umożliwiający w sposób rzetelny usunięcie wskazanych 

nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania tego wezwania. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia w okolicznościach wskazanym w ust. 1-3, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo jej wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§13 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie/przy udziale następującego podwykonawcy …… (jeśli 

dotyczy), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 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.  

3. Zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W celu dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o której mowa w ust. 2-3, Wykonawca złoży w 

formie pisemnej wniosek o zmianę lub rezygnację z podwykonawcy przed przystąpieniem nowego 

podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy lub przed przystąpieniem Wykonawcy 

do samodzielnego wykonywania przedmiotu Umowy.  

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.  

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji części zamówienia, Wykonawca bierze 

na siebie odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie 

odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania lub zaniechania własne 

 

§14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.  

2. Spory, które wynikną w związku z wykonywaniem Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zawierając Umowę z Zamawiającym i wykonując jej postanowienia nie narusza 

żadnych praw osób trzecich. W sytuacji zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z 

wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z 

jakichkolwiek roszczeń wynikających z tego tytułu.  

4. Prawa, obowiązki i wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy (dotyczy Umowy zawieranej w formie pisemnej).  

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
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Załącznik nr 4 do umowy  

 

Terminy oczekiwania na konsultację u poszczególnych specjalistów, od momentu 

zarejestrowania się pracownika/współpracownika/członka rodziny 

 

 

Specjalista     Termin oczekiwania na konsultację 

 

 
1. Alergolog    ………………………………… 

2. chirurg ogólny    …………………………………    

3. dermatolog    ………………………………… 

4. diabetolog     ………………………………… 

5. endokrynolog    ………………………………… 

6. gastrolog    ………………………………… 

7. ginekolog    ………………………………… 

8. hematolog    ………………………………… 

9. internista    ………………………………… 

10. kardiolog     ………………………………… 

11. laryngolog    ………………………………… 

12. lekarz medycyny rodzinnej   ………………………………… 

13. nefrolog    ………………………………… 

14. neurolog     ………………………………… 

15. okulista     ………………………………… 

16. onkolog     ………………………………… 

17. ortopeda     ………………………………… 

18. pediatra     ………………………………… 

19. reumatolog     ………………………………… 

20. urolog     ………………………………… 

21. internista, medycyna rodzinna  ………………………………… 
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