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Załącznik nr 4 do SIWZ 
UMOWA 

 

zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy: 

 

Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu „Radio Wrocław”- Spółką Akcyjną,                  

z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna 

Wydział VI Gospodarczy, numer KRS: 0000089881, numer NIP: 896-00-07-583, Kapitał 

zakładowy: 1.328.900,00 zł. wpłacony w całości 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu-Redaktora Naczelnego – Marcina Rosińskiego 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

a ........................................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez: ..................................................................................................................... 

zwaną dalej WYKONAWCĄ 

 

Umowa niniejsza została zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, 

postępowanie przetargowe ZP/282/2022  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. ( teks jednolity z 

dnia 16 sierpnia 2022, Dz. U. z 2022, poz. 1710 )– Prawo zamówień publicznych , następującej treści: 

 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy 

(tekst jednolity z dn. 13.04.2018 r., Dz. U. 2018, poz. 141), ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie 

medycyny pracy (tekst jednolity z dn. 10.05.2018 r., Dz. U.2018 poz. 1155) oraz w przepisach 

wydanych na ich podstawie, w szczególności Rozporządzeniu 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 z 04.11.2016, Dz. U. z 

2016.poz. 2067), w szczególności:  
1) badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, określone Kodeksem Pracy wraz 

kompleksowymi badaniami diagnostycznymi i laboratoryjnymi, oraz profilaktyczna opieka 

zdrowotna, niezbędna z uwagi na warunki pracy, 

2) badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

wydawanie zaświadczeń o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych - wynikające z 

obowiązujących aktów prawnych (aktualnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. 1998 r., Nr 148, poz. 973), w związku z 

pogorszeniem wzroku pracownika Zamawiającego, w czasie między badaniami okresowymi 

- służących do refundacji kosztów okularów w zakładzie pracy, 

3) badania psychologiczne wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 

4) orzecznictwo lekarskie w zakresie wskazanym przez Kodeks Pracy. 

 

§ 2. 
1. Zamawiający wystawia pisemne skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, 

kontrolne). 

2. Wystawienie przez Zamawiającego pisemnego skierowania na badania profilaktyczne będzie 

podstawą do opłacenia usług zrealizowanych przez Wykonawcę. 
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3. Termin badań profilaktycznych uzgadniany będzie u Zamawiającego przez pracownika 

Zamawiającego.  

4. Termin wykonania badań profilaktycznych nie będzie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia 

złożenia zapotrzebowanie na takie badanie, o ile lekarz orzecznik nie zleci dodatkowych badań, 

których termin wykonania przekroczy wskazany termin. 

5. Orzeczenia lekarskie z przeprowadzonego badania profilaktycznego wydawane będą w dwóch 

egzemplarzach w formie zaświadczeń. Jeden egzemplarz zaświadczenia przekazywany jest 

pracownikowi, a drugi za pośrednictwem pracownika -Zamawiającemu 

 

§ 3. 
1. Wykonawca za wykonane usługi wystawiać będzie Zamawiającemu fakturę VAT, najpóźniej 

do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

2. Za przeprowadzenie badań lekarskich - wstępnych, okresowych i kontrolnych Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zakresu badań, na podstawie 

załączonej do faktury specyfikacji badań wykonanych w danym miesiącu dla poszczególnych 

pracowników. 

3. Zamawiający ma prawo kontrolowania wykonania postanowień niniejszej umowy w 

przedmiocie ilości wykonywanych badań i prawidłowości naliczania związanych z tym 

kosztów. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni po 

otrzymaniu faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

§ 4. 
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f Rozporządzenia 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) udostępni Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy, dane osobowe pracowników, w celu umożliwienia dostępu do usług 

medycznych przewidzianych niniejszą umową.   

2. Wykonawca, będzie przetwarzał udostępnione mu dane osobowe, w zakresie, o  którym mowa w 

ust. 1, zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami w/w Rozporządzenia 

2016/679 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  

3. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy wyłącznie dane osób, którzy złożyli oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przekazanie ich danych osobowych.  

 

§ 5. 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 

r. 

§ 6. 

1. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy załatwiane będą polubownie. W przypadku 

braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie warunki określone w SIWZ, 

ofercie Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). 

 

§ 7. 
1. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  


