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UMOWA….. 
 

zawarta w dniu ……..……………………………… roku pomiędzy: 
Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 - 
Nabywca/Podatnik  
Pałacem Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1 (PKiN) - Płatnik/Odbiorca 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia   
31 sierpnia 2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez: 
 

Urszulę Wacowską – Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 
(adres do korespondencji: 
Pałac Młodzieży w Warszawie - Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa) 
 

a 

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

 

zwaną dalej „Wykonawcą". 

 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” oraz indywidualnie 
„Stroną”. 
 
Zamawiający oświadcza, że: 
- wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro (słownie: trzydziestu 
tysięcy euro), nie podlega ono przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (art. 4 pkt. 8); 
- Wybór oferty Wykonawcy został dokonany w formie rozeznania ofertowego. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na świadczenie 
usług obejmujących badania lekarskie w zakresie medycyny pracy została zawarta Umowa    
o następującej treści: 
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§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na 
wykonywaniu:     
1) profilaktycznych badań: 

a) wstępnych, 
b) okresowych, 
c) kontrolnych, 
przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy oraz badań wykonywanych przez 
lekarzy specjalistów przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
oraz ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy i przepisach wydanych 
na ich podstawie, w tym, na dzień podpisania Umowy, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U.2016.2067 ze zm.)        
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy. 

2) badań laboratoryjnych koniecznych do wykonania zgodnie z w/w rozporządzeniem. 
 
 

§ 2 
1. Za świadczone usługi ustala się cenę (zgodnie z ofertą): 

- konsultacja orzecznika medycyny pracy – …………………………. zł. brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………..………….); 

- konsultacja lekarza specjalisty (laryngolog, neurolog, okulista i inne) – ….…. zł. 
brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..………………..); 

- psychotechnika kierowców kat. B – …………………………………………….…… zł. brutto 
(słownie……………………………………………………………………………………………………………….); 

- badanie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych (bez badań na 
nosicielstwo) z wystawieniem zaświadczenia – ……………..……… zł. brutto (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………….……..………); 

- RTG klatki piersiowej – …………………………………………………… zł. brutto (słownie: 
…..……………………………………………………………………………………………………….………………); 

- EKG – ………… zł. brutto (słownie: ……………………………………………………..………………..); 
- badanie pola pole widzenia – …………………………………..……… zł. brutto (słownie: 

……………………………………………………………….……………………………………………………………); 
- badanie ogólne moczu – …………………………………………………..…. zł. brutto (słownie: 

……………………………………………………….……………………………………………………………………); 
- morfologia krwi, OB i cholesterol całkowity – ………………..……. zł. brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………….………………………………………). 
2. Szacunkowa roczna wartość usługi wynosi brutto …………………………….………… zł. (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………….….………….………….). 
3. Należność za wykonane badania i wydanie orzeczeń będą regulowane miesięcznie, 

przelewem na podstawie rachunku wystawionego/faktury wystawionej dla 
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Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………..………………….. 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania rachunku/faktury. Za dzień zapłaty będzie uznany 
dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty, Wykonawca zastrzega sobie prawo 
naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane     
w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 
Umowy. 

6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonana 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.3 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

9. Osobą uprawnioną do nadzoru nad wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego 
jest Beata Kulik bkulik@pm.waw.pl; tel. 506-436-123. 

10. Osobą uprawnioną do nadzoru nad wykonywaniem Umowy ze strony Wykonawcy jest  

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

§ 3 
1. Wyżej wymienione usługi Wykonawca będzie wykonywał na podstawie imiennych 

skierowań, wystawianych każdorazowo przez Zamawiającego. Skierowanie powinno 
zawierać: imię, nazwisko, nr PESEL, a także stanowisko pracy i występujące szkodliwości    
i narażenia.  

2. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy Wykonawca będzie przekazywał badanemu 
pracownikowi w dwóch egzemplarzach, jedno dla pracodawcy, drugie dla pracownika. 

3. Badania będą wykonywane w terminie ustalonym przez Strony nie później niż 14 dni 
roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy pracownika do badania. 

 
 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.                  
do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
 

§ 5 
Umowa może zostać rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
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§ 6 
1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania zobowiązania, określonego w §1,                 

w terminie lub przerwania wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje według swojego wyboru: 
1) prawo odstąpienia od Umowy, które może być zrealizowane w terminie 7 dni od dnia 

nieprzystąpienia do wykonania zobowiązania lub przerwania wykonania 
zobowiązania i kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy 
brutto określonej w §2 ust.2 
albo 

2) kara umowna od Wykonawcy w wysokości 1% wartości Umowy brutto określonej     
w §2 ust.2 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym zgodnie z Umową 
pracownik miał być przebadany. 

2. Jeżeli opóźnienia w wykonywaniu zobowiązania, określonego w §1 przekroczy 7 dni 
kalendarzowych, Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – 
powierzyć wykonanie zobowiązania osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających               
z Kodeksu cywilnego. 

3. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym Strony zgodnie oświadczają, że 
Zamawiający ma prawo potrącenia wszelkich kar umownych z bieżących należności 
Wykonawcy. 

4. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej 
Umowie, lub jeżeli szkoda powstanie z innego tytułu, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, 
rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

 
§ 7 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie     
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.  Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadamiać o wszelkich zmianach dotyczących m.in.     
osób upełnomocnionych do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków, 
zmiany siedziby firmy itp. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane na piśmie pod rygorem      
nieważności. 

4.  Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 8 
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia badań 
profilaktycznych pracowników. 
 

§ 9 
1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami rozporządzeniem 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) – 
„RODO” oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, podczas realizacji 
Umowy, tylko w jej zakresie oraz do niewykorzystywania danych osobowych w celach 
niezwiązanych z wykonywaniem Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych (imię, nazwisko, 
PESEL, stanowisko pracy) podczas realizacji Umowy do zabezpieczenia danych poprzez 
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 RODO. 

4. Wykonawca zostanie upoważniony na okres trwania Umowy do przetwarzania danych 
osobowych pracowników Pałacu Młodzieży w zbiorze –  pracownicy Pałacu Młodzieży   
w zakresie i celu Umowy oraz będzie wpisany do Rejestru osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych Pałacu Młodzieży. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których 
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, zarówno w trakcie trwania 
Umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu zgodnie z art.28 ust.3, lit. a, b RODO. 

6. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Administratora danych Pałacu Młodzieży. Zgoda Administratora musi mieć formę 
pisemną pod rygorem nieważności.  

 
§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy,                             
a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- 
również w zakresie firmy. 

3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą 
podlegały informacje określone w niniejszej Umowie jako informacje techniczne, 
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technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą. 

 
§ 11 

1. Zamawiający informuje, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pałac 
Młodzieży w Warszawie. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony 
jest korespondencyjnie na adres: 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 55 oraz poprzez 
adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa 
zgodnie z wymogiem ustawowym i warunkiem umownym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b i c RODO. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz 
zgodnie z prawem. 

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne 
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych w Pałacu Młodzieży przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Dane będą 
przechowywane na terenie Unii Europejskiej, nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą przekazywane państwom trzecim.  

 
 

§ 12 
Umowę sporządzono na sześciu stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,               
z których jeden otrzymuje Wykonawca. 

 
 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 


