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UMOWA nr …… (WZÓR) 

CZĘŚĆ NR 2: 
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY 

 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23 
 
działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000116702, którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Ubezpieczającym” 
 

a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
działającą/ym na podstawie _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami” 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., 
wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prawa i obowiązki wynikające z Umowy 
należy interpretować w kontekście całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia  Umowy, 
zgodnie z dyspozycją przepisu art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), 
dalej jako „Kodeks cywilny”. 

2. Zmiana nazw oraz danych adresowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie  
o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela 
lub nowych danych adresowych i kontaktowych. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w sprawach dotyczących realizacji Umowy mogą wzajemnie kontaktować się drogą elektroniczną, pisemnie 
lub telefonicznie. W przypadku przekazywania informacji drogą telefoniczną należy potwierdzić je niezwłocznie w formie pisemnej lub 
elektronicznej (e-mail). 
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  

a) Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  
  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

   ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki   
        e-mail: …………………………………………. 

         

 
1 W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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b) Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
   Nazwa ………………………………………………………. 

  Adres ………………………………………………………... 
  e-mail ……………………………………………................. 

 
§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz członków zarządu  

i pracowników Zamawiającego. 
2. Zakres opieki zdrowotnej sprawowany przez Wykonawcę obejmuje: 

1) wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zamawiającego w zakresie określonym przez przepisy 
polskiego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu pracy; 

2) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie; 
3) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (tożsamy w treści z Załącznikiem 2.2 do SIWZ). 
 

§ 3. 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.). 

2. Wykonawca wpisany został do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz zatrudnia lekarzy posiadających 
uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.  

§ 4.  
ZASADY WSPÓŁPRACY MIĘDZY STRONAMI 

1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w §2, świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz pracowników Zamawiającego 
wskazanych w Wykazie Osób Uprawnionych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do przesyłania Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres ……………………………@............ w pliku 
Excel zabezpieczonym hasłem aktualnego Wykazu Osób Uprawnionych w każdym miesiącu, nie później niż do 25 dnia danego miesiąca 
kalendarzowego. Zamawiający przedstawia w Wykazie aktualną liczbę pracowników. Ewentualne modyfikacje Wykazu Osób 
Uprawnionych są możliwe do 5 dnia następnego miesiąca. W tym celu Zamawiający przesyła w formacie określonym w zdaniu 
pierwszym, dane pracowników dodawanych lub usuwanych z Wykazu Osób Uprawnionych. Usunięcie osoby z Wykazu Osób 
Uprawnionych możliwe jest tylko w przypadku niewykonania na jej rzecz w danym miesiącu świadczeń zdrowotnych. W przypadku 
nieprzekazania aktualnego Wykazu Osób Uprawnionych, Strony uznają za aktualny i obowiązujący w danym miesiącu ostatni Wykaz 
przekazany przez Zamawiającego. 

3. Badania profilaktyczne prowadzone będą na podstawie ważnego skierowania wydanego przez pracodawcę (Zamawiającego) swojemu 
pracownikowi, członkowi zarządu lub kandydatowi do pracy (w przypadku badań wstępnych) na druku uzgodnionym przez Strony po 
zawarciu umowy, zawierającego w szczególności informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych wraz z pomiarami tych czynników. 

4. Zamawiający będzie zgłaszał pracowników kierowanych na badania profilaktyczne drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres 
…………………………….@................  

5. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania każdego z pracowników kierowanych na badania profilaktyczne o obowiązku 
umówienia się na badania za pośrednictwem infolinii udostępnionej przez Wykonawcę. 

6. W przypadku konieczności wykonania na danym stanowisku pracy badań do celów sanitarno-epidemiologicznych lub w razie potrzeby 
wznowienia ważności tych badań, pracownicy kierowani na te badania będą posiadać skierowania wystawione na druku udostępnionym 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający oświadcza, że przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, łączna liczba pracowników wskazanych w Wykazie 
Osób Uprawnionych, o którym mowa w ust. 2, nie zostanie pomniejszona o więcej niż o 5% w stosunku do liczby pracowników 
wskazanych  w Wykazie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego w pierwszym miesiącu od dnia zawarcia umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku zmniejszenia liczby pracowników o więcej niż 5% w stosunku do liczby pracowników wskazanej w Wykazie Osób 
Uprawnionych przekazanym w pierwszym miesiącu od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca ma prawo do ponownego przeliczenia 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2, odpowiednio do zmniejszonej liczby osób i powiadomienia o tym niezwłocznie Zamawiającego 
w formie pisemnej, co będzie stanowiło podstawę zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia lub wypowiedzenia Umowy 
przez Wykonawcę. 

9. W przypadku badań wstępnych dla nowo zatrudnianych pracowników, podstawę przeprowadzenia badań profilaktycznych przez 
Wykonawcę będzie stanowiło skierowanie na badania profilaktyczne wystawione na druku uzgodnionym przez Strony po zawarciu 
Umowy 

10. Orzeczenia lekarskie z przeprowadzonego badania profilaktycznego wydawane będą w dwóch egzemplarzach w formie zaświadczeń 
według wzoru ustalonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
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przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Jeden egzemplarz zaświadczenia przekazywany jest pracownikowi, a drugi 
za pośrednictwem pracownika – pracodawcy.  

11. Usługi świadczone przez lekarza medycyny pracy i okulistę wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 
w jednej placówce medycznej wskazanej przez Wykonawcę.  

12. W przypadku skierowania na badania wstępne kandydata do pracy Wykonawca wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej lub badania 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia się osoby skierowanej przez Zamawiającego. 

13. W przypadku skierowania pracownika na badania okresowe Wykonawca wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej lub badania  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia się osoby skierowanej przez Zamawiającego. 

14. W przypadku skierowania pracownika Zamawiającego na badania kontrolne (wracającego do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 
dni) Wykonawca przeprowadzi badania w dniu zgłoszenia pracownika, w celu ustalenia jego zdolności do pracy na dotychczasowym 
stanowisku. 
 

§ 5. 
DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu na poszczególnych stanowiskach pracy osób objętych umową, czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych; 
2) zapewnienia udziału przedstawiciela Wykonawcy w Komisji BHP działającej na terenie zakładu pracy Zamawiającego. Termin 

posiedzenia Komisji BHP Zamawiający ustali z Wykonawcą z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem; 
3) zapewnienia Wykonawcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, przy czy Zamawiający 

zgłasza Wykonawcy zaistnienie okoliczności uzasadniających potrzebę przeglądu stanowisk; 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot Umowy samodzielnie lub poprzez osoby 

lub podmioty przez siebie wskazane, za których działania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania. Zamawiający 
upoważnia Wykonawcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich innym wyspecjalizowanym 
podmiotom. Wykonawca oświadcza, że zatrudniony przez niego do realizacji Umowy podwykonawca posiada uprawnienia do 
świadczenia usług, o których mowa w § 3 ust. 2. 

3. Wykonawca lub osoby/podmioty przez niego wskazane do wykonywania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot Umowy 
prowadzą dokumentację medyczną pracowników Zamawiającego.  

 
§ 6. 

PLACÓWKI MEDYCZNE 
1. Usługi  na rzecz osób uprawnionych, stanowiące przedmiot Umowy, świadczone  będą w placówkach medycznych na terenie całego 

kraju, wskazanych w Wykazie placówek medycznych stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem placówek 
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania przez cały okres obowiązywania umowy dostępności wskazanej w ofercie ilości 
placówek medycznych w miastach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Umowy. 

3. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej lub udostępni w inny 
sposób wykaz placówek medycznych, o którym mowa w ust. 1 zawierający nazwę i adres placówki. 

4. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługuje prawo do aktualizacji wykazu placówek medycznych, o którym mowa  
w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie Wykazu placówek medycznych, przysyłając 
aktualny Wykaz placówek medycznych w wersji elektronicznej, chyba  że aktualizacja Wykazu dostępna jest do powszechnej 
wiadomości na stronie internetowej Wykonawcy. Aktualizacja Wykazu placówek medycznych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

 
§ 7. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Umowa zostaje zawarta na okres ubezpieczenia wynoszący 12 miesiący, to jest od dnia ……… 2020 r. do dnia …… .2021 r. lub do 
wcześniejszego wyczerpania wartości umowy, wskazanej w § 8 ust. 1, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej. 

 
§ 8. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług stanowiących przedmiot Umowy wynosi …………………… zł netto 

(słownie ………………………………………………. złotych netto) i stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany jest do 
zapłaty Wykonawcy za wykonanie Umowy. 

2. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie za wykonanie świadczeń zdrowotnych będzie płatne z góry, w okresach miesięcznych, w formie 
ryczałtu w wysokości ……………… zł netto za każdego pracownika wskazanego w Wykazie Osób Uprawnionych, przekazanym 
Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 2 Umowy. 
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3. Wynagrodzenie za usługi objęte Umową jest zwolnione z podatku VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne za każdy miesiąc z góry na podstawie faktury VAT przesłanej Zamawiającemu 
przez Wykonawcę. Płatność za faktury realizowana będzie przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający dopuszcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

5. Za badania wstępne z zakresu medycyny pracy wykonane na rzecz osób, które nie zostały zatrudnione przez Zamawiającego i tym 
samym nie zostały wymienione w Wykazie Osób Uprawnionych przesyłanym przez Zamawiającego w terminie do trzech miesięcy od 
dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, Zamawiający, który skierował takie osoby na badania zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT wystawionej Zamawiającemu zgodnie z cenami jednostkowymi netto zawartymi 
w cenniku, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Do faktury zostanie dołączony imienny wykaz osób, którym zostały wykonane 
badania wstępne. 

6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego na podstawie polecenia przelewu. 
7. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego rozbieżności zawartych w poszczególnych pozycjach faktur lub raporcie 

z wykonania świadczeń zdrowotnych, zainteresowane Strony zobowiązują się do jak najszybszego wyjaśnienia tych rozbieżności. 
8. W przypadku określonym w ust. 6, Wykonawca wystawi fakturę korygującą obejmującą należności, co do których zostały zgłoszone 

zastrzeżenia przez Stronę. 
9. Sporne należności, których wysokość została zweryfikowana i zaakceptowana przez zleceniodawcę zostaną zapłacone Wykonawcy  

w następnym okresie rozliczeniowym, na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Zamawiającego. 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy. 

§ 11. 
WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego  
z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na dzień otrzymania 
oświadczenia o wypowiedzeniu przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków wynikających  
z Umowy, a w szczególności w przypadkach: 

a) gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
w wezwaniu, co najmniej 14-dniowego terminu; 

b) ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych ze strony Wykonawcy w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu 
wykonywanie badań profilaktycznych na rzecz jego pracowników; 

c) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania umowy; 
d) powstania po stronie Wykonawcy stanu niewypłacalności uzasadniającego wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego wobec Wykonawcy; 
e) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, przez 

podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 
3. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia 

o wypowiedzeniu przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy,  
w szczególności w przypadkach: 

a) zaniechania przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy przez okres 
dłuższy niż 3 (trzy) miesiące kalendarzowe; 

b) zmniejszenia przez Zamawiającego liczby osób uprawnionych o więcej niż 5 % w stosunku do liczby uprawnionych wskazanej 
w Wykazie Osób Uprawnionych przekazanym w pierwszym miesiącu od dnia zawarcia Umowy; 

c) niewypłacenie przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia za dwa kolejne okresy rozliczeniowe. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy Strona, której to dotyczy, przekaże drugiej Stronie na piśmie z podaniem 

przyczyn odstąpienia/wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnienia podstawy odstąpienie/wypowiedzenia. 
5. Strony ustalają, iż odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutki tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań. 

§ 14. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji Umowy będą przetwarzane przez Strony w taki sposób i w takim zakresie, w jakim 
jest to  niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 dn. 
04.05.2016 r. oraz D. Urz. UE l. 127 z 23.05.2018 r.), zwanego dalej „RODO”. 
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2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób uprawnionych 
przekazanych Zamawiającego, zgodnie z Umową. 

3. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 666). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osób wskazanych w Wykazie Osób Uprawnionych przekazanych mu przez 
Zamawiającego zgodnie z RODO. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z RODO, wobec osób wskazanych  
w Umowie do kontaktu w związku z realizacją Umowy. 

§ 15. 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może korzystać z podwykonawców w celu realizacji postanowień Umowy. Jednakże zlecenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej ofercie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy z Zamawiającym do przedstawienia Zamawiającemu listy 
podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista,  
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego 
podwykonawcy, rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy, w tym w przypadku zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy 
innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zmiany. 

4. Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§ 16. 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, w granicach określonych w Regulaminie udzielania zamówień 

sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 
1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
2) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia ani jego części, 
3) w przypadku poszerzenia zakresu usług medycznych świadczonych w ramach Umowy, 
4) z przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy, w szczególności w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z COVID-19, które 

mają wpływ na należyte wykonanie Umowy. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

a) wysokości ryczałtu za jednego pracownika, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może nastąpić 
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

b) terminu realizacji zamówienia, 
c) warunków realizacji przedmiotu Umowy lub modyfikacji świadczenia Wykonawcy określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, 
d) warunków i terminów płatności określonych w Umowie. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w przypadku objęcia usług będących przedmiotem Umowy stawką podatku od towarów i usług 
(VAT). W takim przypadku wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie  
w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji Umowy, w ten sposób,  
że wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, 
natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

4. Przewidziane w ust. 1 do 3 okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do Umowy, stanowią uprawnienie 
Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 
wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 

§ 17. 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się w okresie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną im udostępnione lub przekazane przez drugą Stronę   
w związku z jej wykonywaniem, nieudostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony  
i wykorzystywania ich wyłącznie do celów określonych w Umowie. 



Znak postępowania: WKD10a-27-17/2020                                                                                                                                                                            Załącznik nr 6.2 do SIWZ 
 

 

 

 

 
 

Strona 6 z 6 

 

2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od Zamawiającego, które są 
opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy, oraz obowiązek udostępnienia 
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą 
drugiej Strony. 

§ 18. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i w ten sposób będzie interpretowana. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją Umowy, a w przypadku, gdy 

nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
5. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1  - Opis Przedmiotu Zamówienia; 
2) Załącznik nr 2  - Formularz oferty Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 - Cennik świadczeń zdrowotnych 

 
 

 
 
 

 

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

                 ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA 
 

 


