
Zapis Pytanie 

§ 3 pkt 4 wzoru 

umowy 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie słowa „obciąża” – „obciążają”. 

 Zamawiający informuje, że nie jest to dodatkowy koszt Zamawiającego. 

§3 ust. 6 wzoru 

umowy; 
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Akapit. 3. 

Czy Zamawiający uwzględni za spełnienie wymagania jeśli część placówek będzie 

realizowała badania od godziny 7:00, a część od godz. 8:00 oraz odpowiednio również po 

godzinie 16:00? 

 Zamawiający informuje, że uzna takie palcówki.  

§ 9 ust. 1 wzoru 

umowy 

Wykonawca prosi o usunięcie ostatniego zdania; jest ono oczywiście zbędne i zapewne 

zostało ujęte omyłkowo. 

 Zamawiający usuwa wskazane zdanie z Umowy. 

§ 9 ust. 2 wzoru 

umowy 

Wykonawca prosi o obniżenie podstawy kary umownej z 7 % do 5%. 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 §12 ust. 2 i 3 

wzoru umowy 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ust. 2 i  3 § 12  Umowy. 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych jest podmiot, który ustala cele i 

sposoby przetwarzania danych, zaś stosownie do art. 4 pkt 8 RODO podmiot 

przetwarzający to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

Klient-pracodawca przekazuje podmiotowi medycznemu dane osobowe swoich 

pracowników, jednak nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania przekazanych 

danych. Cele i sposoby przetwarzania danych, analogicznie jak w przypadku danych 

przekazywanych na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy 

abonamentu medycznego, ustala samodzielne podmiot medyczny, który przetwarza dane 

w celach określonych w przepisach regulujących prowadzenie działalności leczniczej, w 

tym w zakresie medycyny pracy. W konsekwencji, nie jest możliwe przyjęcie, że podmiot 

medyczny przetwarza dane jedynie w imieniu klienta. Podkreślenia wymaga również, 

podmiot medyczny jest odrębnym administratorem danych osobowych, przetwarzającym 

dane pracowników (poprzez ich udostępnienie) w celu wykonania obowiązków prawnych 

wynikających z art. 229 § 4a i 6 Kodeksu pracy. 

 Zamawiający usuwa wskazane zapisy Umowy 

§ 15 ust. 1 pkt 2 

wzoru umowy 

Wykonawca prosi o obniżenie podstawy kary umownej z 20 % do 15%. 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 
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akapit 4, pkt. 2. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji badań z 3 dni roboczych od 

zgłoszenia do 5 dni roboczych tym bardziej, że m.in. w przypadku badań okresowych 

pracodawca powinien wystawić skierowanie pracownikowi z minimum 30 dniowym 

wyprzedzeniem. Dodatkowym aspektem jest zmniejszona dostępność do lekarzy 

medycyny pracy oraz po zakończeniu stanu pandemii znaczący wzrost liczby 

realizowanych badań okresowych . 

 Zamawiający wyraża zgodę. 

Wzór-umowy-

przekazania-

przetwarzania-

danych-
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie wzoru Umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

W przypadku przekazywania danych w związku z medycyną pracy nie występuje 

powierzenie danych osobowych, a jedynie udostepnienie danych. Ustawa narzuca na 

podmioty, aby w stosunku do swoich pracowników dokonały badań z medycyny pracy, a w 

związku z tym, iż to jest działanie wynikające z przepisów prawa, mamy tu do czynienie z 

udostepnieniem. I w tym przypadku zapisy o powierzeniu danych są zbędne. Pracodawca 

w ramach Medycyny Pracy udostępnia dane osobowe podmiotowi medycznemu. 

 
Zamawiający wyraża zgodę i usuwa wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

§7 wzoru umowy 
Czy Zamawiający może doprecyzować czy kwoty wynagrodzeni określone w §7 umowy 

stanowią wartość netto czy brutto? 

 Zamawiający informuje, że jest to kwota brutto. 

§7 wzoru umowy 

W ramach MP wykonywane są czynności związane z warunkami pracy, tj. udział lekarza w 

posiedzeniach komisji BHP, wizytacja stanowisk pracy, konsultacje BHP, które nie 

korzystaj ze zwolnienia z podatku VAT, tylko są opodatkowane stawka 23%.                                            

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §7  ust.1 i po zdaniu "Miesięczne 

wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie liczone jako iloczyn 

ryczałtowej ceny za 1 (jednego) pracownika, w kwocie: ……… (słownie: ……………) i 

liczby zatrudnionych pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

wystawienia faktury.", dodać następującą treść: "Wynagrodzenie ryczałtowe obejmują 

również wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności dotyczących konsultacji BHP, 

którego wartość ryczałtowa wynosi …. (słownie:….) zł netto/brutto miesięcznie za jednego 

pracownika i zostanie wykazana w treści faktury jako odrębna pozycja." 

 Zamawiający rezygnuje z usługi konsultacji BHP i nie zmienia zapisów w tym zakresie. 

 


