
 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

UMOWA Nr …………………………   

zawarta dnia ………………………. w Warszawie 

(dalej jako: „Umowa”) 

 

pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 

dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861886, NIP 525-283-

87-45, REGON 387136113, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………….. – ………………………….., 

 

a 

…………………………………., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 

 

……………………………. 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

 

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 

Zamawiającego/Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy). 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów życiowych, na 

zasadach i w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik nr …… do Umowy (dalej jako „OPZ”), (dalej jako „przedmiot umowy”). 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

postanowieniami Umowy oraz załącznikami do niej. 

3. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony w OPZ oraz ofercie 

Wykonawcy z dnia ………………… 2022 r., której kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy 

(dalej jako: „Oferta”). 

4. Umowa wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki Stron oraz zasady współpracy 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą związane z udzieleniem i realizacją ochrony 

ubezpieczeniowej objętej przedmiotem Umowy. 

5. Uznaje się, że stosunek prawny pomiędzy Stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) Umowę; 

2) OPZ; 

3) Ofertę; 

4) Ogólne warunki ubezpieczenia (dalej jako; „OWU”). 

6. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy OWU a dokumentami wskazanymi 

w ust. 5, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia tych dokumentów w 

kolejności określonej powyżej, z uwzględnieniem ust. 7 poniżej.  

7. W przypadku, gdy OWU zawiera postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż 

postanowienia OPZ, wówczas zastosowanie mają postanowienia OWU.  
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§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia wykonania wszystkich obowiązków  

z niej wynikających.  

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie do dnia ………. roku lub do wcześniejszego 

wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, wskazanego w § 3 ust. 1, w zależności od 

tego, co nastąpi wcześniej. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, warunki ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być 

zmienione przez Wykonawcę na mniej korzystne dla Zamawiającego w stosunku do treści 

Oferty. 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE/SKŁADKI 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług stanowiących przedmiot 

Umowy wynosi …………………….. zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………………………….) 

2. Kwota wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy każdorazowo będzie ustalona na 

podstawie iloczynu liczby pakietów opieki medycznej z których w danym miesiącu 

korzystały lub miały możliwość korzystania osoby uprawnione, zgłoszone przez 

Zamawiającego do ochrony ubezpieczeniowej (liczby wykupionych pakietów) oraz składki 

miesięcznej za dany pakiet w wysokości określonej w Ofercie. 

3. Składka za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej w zakresie, o którym mowa w § 1 

ust. 3 Umowy, wynosi: 

1) w Pakiecie Pracownika Podstawowym: …… zł brutto (słownie: 

………………………………….); 

2) w Pakiecie Partnerskim Podstawowym: ………. zł brutto (słownie: 

…………………………………); 

3) w Pakiecie Rodzinnym Podstawowym: ……………. zł brutto (słownie: 

………………………); 

4) w Pakiecie Pracownika Rozszerzonym: …… zł brutto (słownie: 

………………………………….); 

5) w Pakiecie Partnerskim Rozszerzonym: ………. zł brutto (słownie: 

…………………………………); 

6) w Pakiecie Rodzinnym Rozszerzonym: ……………. zł brutto (słownie: 

………………………); 

7) w Pakiecie Pracownika VIP: …… zł brutto (słownie: ………………………………….); 

8) w Pakiecie Partnerskim VIP: ………. zł brutto (słownie: …………………………………); 

9) w Pakiecie Rodzinnym VIP: ……………. zł brutto (słownie: ………………………). 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje niezmienność kwoty składki za każdego 

ubezpieczonego przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4.  Składki, o których mowa w ust. 2, będą płatne za osoby wskazane w przekazanym 

Wykonawcy wykazie osób uprawnionych do korzystania z pakietów opieki medycznej i 

tym samym zgłoszone przez Zamawiającego do ochrony ubezpieczeniowej. 

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia finansowe 

Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

6.   Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.  

7.  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 z tego tytułu. 

 

§ 4.  

PŁATNOŚĆ 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, płatne jest  

w okresach miesięcznych.  
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2. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie 

następowała do 25 dnia każdego miesiąca ochrony, pod warunkiem doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 2, wypada na dzień ustawowo wolny 

od pracy, obciążenie konta Zamawiającego nastąpi najpóźniej następnego dnia 

roboczego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy Wykonawcy musi znajdować się w 

wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie 

przepisów podatkowych.  

5. W przypadku braku rachunku bankowego w ww. wykazie na dzień płatności faktury, 

Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści 

numeru rachunku bankowego znajdującego się w wykazie, a bieg terminu płatności 

rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

6. Faktury należy wystawić na: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, NIP: 525-000-91-86. 

7. Wykonawca może wystawić fakturę w formie papierowej lub elektronicznej. 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy 

oraz przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres: kancelaria@imp.edu.pl. 

8. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury.  

9. Za datę płatności uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji praw i 

obowiązków oraz wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

załącznikami, a w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w OPZ; 

2)  wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, w tym przedmiotu umowy,  

z należytą starannością wymaganą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

działalności Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którymi posługuje 

się przy wykonaniu Umowy, jak za swoje własne działania. Przepisu art. 429 k.c. nie 

stosuje się.  

§ 6. 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Wymiana informacji i korespondencji pomiędzy Stronami następować może za pomocą 

wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, na adresy wskazane poniżej. Podstawową 

formą będzie wymiana za pomocą wiadomości e-mail, chyba że Umowa lub przepisy 

powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.  

2. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej  

z Umową: 

a) ………………………………………….  

b) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa 

3. W sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: 

a) Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: 

 Panią Agnieszkę Dalewską: tel. (22) 663 43 26,  

e-mail: agnieszka.dalewska@imp.edu.pl; kadry@imp.edu.pl, 

b) Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: 

 ………………………………….…….. tel. ……………………………………………,  

mailto:kancelaria@imp.edu.pl
mailto:agnieszka.dalewska@imp.edu.p
mailto:kadry@imp.edu.pl
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 e-mail: ……………………………………………………………………  

4. Osoby wskazane w ust. 3, są upoważnione do dokonywania bieżących ustaleń  

w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w 

Umowie, lecz niezbędnym do jej wykonania. Osoby te nie są umocowane do dokonywania 

zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy), chyba że 

upoważnienie takie wynika z odrębnego pełnomocnictwa. 

5. O zmianie wyznaczonej osoby lub danych, o których mowa w ust. 3, Strony niezwłocznie 

powiadomią się wzajemnie, bez konieczności zmiany Umowy, pod rygorem uznania 

korespondencji przesłanej na adres e-mail wskazany w ust. 3 bądź w ostatnim 

powiadomieniu, za skutecznie doręczoną z chwilą wprowadzenia jej do środka komunikacji 

elektronicznej przez Zamawiającego.  

6. Uznaje się, iż dotarcie informacji w zakresie bieżących uzgodnień i koordynacji 

wykonywania przedmiotu umowy do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem 

Stron.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o każdej zmianie adresu, siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy 

mogącej mieć wpływ na realizację Umowy.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformował o zmianie danych do korespondencji lub 

korespondencja pisemna zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku 

możliwości doręczenia przesyłki, np. "adresat przeprowadził się", "nie podjęto w terminie", 

"adresat nieznany", korespondencja wysłana na adres wskazany w ust. 2 bądź w ostatnim 

powiadomieniu, będzie traktowana jako skutecznie doręczona z dniem upływu terminu 

odbioru drugiego awizo. 

9. Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia pisemnej korespondencji, uznaje się, że została 

doręczona w dniu złożenia oświadczenia o odmowie jego przyjęcia. 

§ 7. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez 

zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności jeżeli Wykonawca narusza 

postanowienia Umowy, w tym w przypadku: 

1) gdy Wykonawca realizuje Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej 

postanowieniami, w szczególności z OPZ lub Ofertą (np. w przypadku braku 

zapewnienia dostępności deklarowanych placówek medycznych, opóźnienia 

terminów oczekiwania na wizytę czy informacji zwrotnej); 

2) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania Umowy; 

3) naruszenia postanowień, o których mowa w § 10 i 11 Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy nie przysługują̨ jakiekolwiek roszczenia 

wobec Zamawiającego, np. o wykonanie Umowy w całości, odszkodowanie, roszczenie o 

zwrot poniesionych przez Wykonawcę nakładów na jej realizację, których podpisując 

Umowę się zrzeka.  

4. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 

okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej do dnia rozwiązania Umowy. 

§ 8. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub niewykonywania przedmiotu umowy lub jego części, 

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty 

wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, przysługującego Wykonawcy za 

miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie, za każdy przypadek niewykonania. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający 

ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 

obliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, przysługującego Wykonawcy za miesiąc, w 

którym stwierdzono naruszenie, za każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających  

z Umowy lub załączników do Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 100 (słownie: sto) zł.  

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, 

przysługującego Wykonawcy za wszystkie miesiące poprzedzające złożenie przez 

Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad dotyczących opisanych w § 11 Umowy, 

bądź naruszenia postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa 

w § 10 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 

5 000 (pięć tysięcy) zł., za każdy przypadek naruszenia. 

6. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu – 

naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej 

z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, a 

także w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty na rachunek 

bankowy wskazany w wezwaniu. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują̨ pomimo wygaśnięcia Umowy lub 

rozwiązania Umowy.  

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nienależyte wykonywanie 

Umowy, w tym nieterminowa ̨ realizację przedmiotu umowy spowodowane czynnikami 

niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec, 

w szczególności z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub działaniem siły wyższej. 

12. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne, mające wpływ  

na wykonanie przedmiotu umowy, o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym  

do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po zawarciu Umowy. Strony zobowiązują się 

do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się  

o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej.  

 

§ 9. 

ZMIANA UMOWY 

W szczególności Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych 

w ustępach poniżej:  

1) konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów 

prawa;  

2) gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia ani jego części;  

3)  obniżenia ceny jednostkowej danego pakietu;  

 4) poszerzenia zakresu usług medycznych świadczonych w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego bez podwyższania ceny jednostkowej danego pakietu;  

 5) zwiększenie wynagrodzenia nie więcej niż 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 

ust.1 Umowy. 

§ 10. 

DANE OSOBOWE 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie 

zatrudnionych, których dane osobowe będą przekazywane drugiej Stronie w celu 

realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem nr 679/2016 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu drugiej Strony.  
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2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron niezwłocznie 

po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie 5 dni przekaże wszystkim osobom, 

o których mowa w ust. 1, informacje określone odpowiednio w załączniku nr 6 do Umowy 

3. Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 5 dni potwierdzenie 

zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Informację Administratora danych dla Reprezentantów każdej ze Stron stanowi załącznik 

nr 6 do Umowy.   

5. Strony oświadczają, że dysponują wykwalifikowaną kadrą i wdrożyły takie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 32 RODO. 

6. Przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie pomiędzy Stronami w sposób 

zapewniający ich należytą ochronę i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi. 

Strony zapewniają, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych. 

7. Przekazywanie danych osobowych będzie dokonywane w formie określonej w Umowie, 

zapewniającej bezpieczeństwo danych oraz potwierdzenie nadania i odebrania 

wiadomości, a w przypadku braku możliwości wykorzystania formy elektronicznej, w 

formie papierowej dokumentowanej protokołami przekazania podpisywanymi przez 

upoważnionych reprezentantów obu Stron. 

8. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy udostępnienia danych osobowych stanowiącej 

załącznik nr 5 do Umowy, a w szczególności do: 

1) przetwarzania udostępnionych danych osobowych, zgodnie z Umową oraz zgodnie 

z przepisami RODO, w tym podejmowania działań zapobiegających dostępowi do 

danych osobowych przez osoby nieupoważnione w trakcie i po wykonaniu Umowy; 

2) powstrzymania się od przetwarzania udostępnionych danych osobowych w innym 

celu oraz w szerszym zakresie niż jest to określone w Umowie; 

3) zachowania poufności przetwarzanych w ramach Umowy danych osobowych. 

§ 11. 

OCHRONA INFORMACJI 

1. Wszelkie informacje oraz dokumenty i materiały, przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, niezależnie od formy ich przekazania, są wyłączną własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje 

ujawnione Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy, 

niezależnie od postaci i formy ujawnienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1, 

wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją Umowy, a także do nieujawniania 

ich osobom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem: 

1) osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub z nimi współpracujących przy realizacji 

Umowy; 

2) osób, w stosunku do których, obowiązek ujawnienia informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwych organów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania informacji, o których mowa w ust. 1, w 

bezpiecznym środowisku oraz nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób 

nie rozpowszechniać informacji, o których mowa w ust. 1, lub ich części, za wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą 

Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.  

4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia informacji, o 

których mowa w ust. 1, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia 

Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i okolicznościach towarzyszących. 

5. Jeżeli obowiązek ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, wynika z przepisów 

prawa, Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania zapewnienia 

od podmiotu, któremu informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej. 

6. Zobowiązanie do ochrony informacji, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności 

zobowiązanie do podjęcia wobec nich wszelkich niezbędnych środków gwarantujących 

zachowanie ich w poufności, w tym do poinformowania o konieczności ochrony informacji 

wszystkich osób, którym informacje zostaną udostępnione w celu realizacji Umowy. 

Wykonawca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi 

ochronę informacji przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby 

nieuprawnione.  
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7. Intencją jest, aby postanowienia niniejszego paragrafu obowiązywały bezterminowo 

również  po wygaśnięciu, w tym wypowiedzeniu Umowy – mając jednakże na uwadze 

treść art. 365¹ Kodeksu cywilnego – Strony na wypadek uznania, iż przepis ten ma 

zastosowanie do zobowiązania do zachowania poufności, przewidują 5-letni okres 

wypowiedzenia niniejszego zobowiązania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób zaangażowanych do 

realizacji Umowy, w tym pracowników lub innych osób, którymi posługuje się przy 

realizacji Umowy, o obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa w 

ust. 1, oraz do skutecznego egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie 

zachowania poufności informacji. Za naruszenie tych obowiązków przez osoby, przy 

pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do informacji, 

o których mowa w ust. 1, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

9. Zobowiązanie dotyczące zachowania w poufności nie odnosi się informacji, które: 

1) są informacjami publicznie dostępnymi lub znanymi Wykonawcy w momencie ich 

przekazania przez Zamawiającego; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, w inny sposób niż poprzez niezachowanie ich w 

poufności przez Wykonawcę; 

3) zostały ujawnione w zakresie wymaganym przepisami prawa lub co do których 

Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

10. Niedopełnienie przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu stanowi naruszenie 

postanowień Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

dotyczącym przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego.  

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w 

związku z realizacją Umowy, a w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały 

spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

sądowi powszechnemu.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru 

przedsiębiorców KRS Zamawiającego/Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2- Opis Przedmiotu Zamówienia;  

3) Załącznik nr 3 – Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU);  

4) Załącznik nr  4 – Wykaz placówek medycznych, w których realizowane będą usługi 

medyczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  

5) Załącznik nr 5 – umowa udostepnienia danych osobowych wraz załącznikami: 

a) Klauzula RODO – art. 13 

b) Klauzula RODO – art. 14 

6) Załącznik nr 6 - Informacja Administratora danych osobowych dla osób 

kontaktowych / osób wskazanych do wykonywania umowy 

 

 

 

 

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

Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 5 

 

Umowa udostępnienia danych osobowych 

 

pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej adres: ul. Duchnicka 

3, 01-796 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000861886, NIP 525-283-87-45, REGON 387136113, 

zwanym dalej „Udostępniającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………….. – ………………………….., 

 (kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Umowy głównej), 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „Korzystającym” ”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”. 

 

 

Mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę Nr …………….. z dnia  

………………………..…… (dalej jako „Umowa główna”), na mocy której pracownicy 

i współpracownicy Udostępniającego, członkowie ich rodzin oraz partnerzy życiowi 

przystępują do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów 

życiowych, w celu realizacji którego niezbędne jest udostępnienie przez Administratora 

określonych danych osobowych Korzystającemu, Strony postanowiły o zawarciu niniejszej 

Umowy, zgodnie z definicją jednej z form przetwarzania danych osobowych to jest 

udostępnieniem danych osobowych zamieszczoną w art. 4 pkt 2 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego w dalszej 

części „RODO”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem udostępnienia są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: 

imię, nazwisko, PESEL, podpis, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wybór 

pakietu. 

2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe dotyczą następujących 

kategorii osób: pracownicy i współpracownicy Udostępniającego, członkowie ich rodzin 

oraz partnerzy życiowi.  

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Korzystającego na podstawie niniejszej Umowy 

odbywa się wyłącznie na podstawie i w celu realizacji Umowy głównej. 

4. Umowa niniejsza jest zgodna z RODO oraz powiązanymi z nim powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

5. Udostępniający wobec przekazywanych danych osobowych pełni rolę Administratora 

Danych Osobowych.  
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6. Od momentu otrzymania od Udostępniającego danych osobowych wskazanych 

w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, Korzystający ma przymiot odrębnego Administratora 

Danych Osobowych wobec udostępnionych mu danych osobowych i zobowiązuje się do 

przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu 

niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej. 

§ 2. 

Korzystający oświadcza, że zapewnia: 

a. wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą,   

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia 

spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane 

osobowe, udostępniane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi 

przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Korzystającego dokumentacją ochrony 

danych, 

c. z momentem wejścia w rolę Administratora Ochrony Danych wobec przekazanych mu 

danych osobowych ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność wobec osób, 

których dane dotyczą, 

d. wdrożył wszelkie postanowienia przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie 

zgodnego z prawem przetwarzania przez Korzystającego udostępnionych danych 

osobowych.  

§ 3. 

Korzystający zobowiązuje się niniejszym przetwarzać dane osobowe zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony określonymi w niniejszej 

Umowie. 

§ 4. 

Udostępnienie danych ma charakter jednorazowy, jedynie w zakresie realizacji Umowy 

głównej.  

§ 5. 

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę 

niniejszej umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako 

administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy głównej.  

2. Dane osobowe przedstawicieli Stron udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się 

ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy 

głównej. 

3. Udostępniający podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych przez Udostępniającego jako Administratora Danych Osobowych znajdują 

się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 RODO, która stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy.  

4. W przypadku, gdy Udostępniający będzie przetwarzał w ramach niniejszej Umowy dane 

pracowników lub współpracowników Korzystającego oraz podwykonawców, 

Udostępniający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, 

poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 2 i zobowiązuje drugą stronę niniejszej 

Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.  

5. Zmiana załączników wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, nie wymaga zmiany niniejszej 

Umowy, Strony mogą aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych Klauzulach 

informacyjnych również w formie dokumentowej.  

§ 6. 

1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Korzystający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

bez pisemnej zgody Udostępniającego. 

3. Korzystający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie 

obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
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5. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1: klauzula informacyjna z art. 13 RODO, 

2) Załącznik nr 2: klauzula informacyjna z art. 14 RODO. 

 

  

 

 

 

Udostępniający:      Korzystający: 
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Załącznik nr 1 

 

RODO klauzula informacyjna – zbieranie danych osobowych bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą  

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (dalej „RODO” ) informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul.  Duchnickiej 3; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie na 

adres: 01-796 Warszawa, ul Duchnicka 3 lub przez e-mail: 

dane.osobowe@imp.lukasiewicz.gov.pl; 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy nr ……………..…….. 

pomiędzy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej a  

………………….. ; 

4) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na zawartą powyżej umowę, a przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania  umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy – do czasu wykonania 

wszystkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz 

przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres przechowywania niezbędny 

do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, w tym 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 

6) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające je na zlecenie 

Administratora Danych Osobowych oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione 

do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane te mogą być także 

przekazane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne  

i organizacyjne; 

7) przysługuje Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

17 ust. 3 RODO), a także do przenoszenia dotyczących Pana danych osobowych. W 

sprawie realizacji praw można skontaktować się z inspektorem ochrony danych 

zgodnie z pkt. 2 powyżej; 

8) posiada Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie 

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia; 

9) przetwarzane dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. Przetwarzanie danych będzie odbywało się zarówno  

w formie papierowej, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy; 

11) Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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Załącznik nr 2 

 

RODO klauzula informacyjna – zbieranie danych osobowych niebezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą 

 

Zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (dalej „RODO” ) informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul.  Duchnickiej 3; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie na 

adres: 01-796 Warszawa, ul Duchnicka 3 lub przez e-mail: 

dane.osobowe@imp.lukasiewicz.gov.pl; 

3) dane osobowe zostały pozyskane od ………………….   ……………… ; 

4) dane osobowe są przetwarzane w celu/celach zawarcia i realizacji umowy ……………….. 

pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej a  ………………; 

5) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na zawartą powyżej umowę do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy – do czasu wykonania 

wszystkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz 

przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres przechowywania niezbędny 

do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, w tym 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 

7) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające je na zlecenie 

Administratora Danych Osobowych oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione 

do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane te mogą być także 

przekazane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne  

i organizacyjne; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

17 ust. 3 RODO), a także do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

W sprawie realizacji praw można skontaktować się z inspektorem ochrony danych 

zgodnie z pkt. 2 powyżej; 

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie 

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia; 

10) przetwarzane dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. Przetwarzanie danych będzie odbywało się zarówno  

w formie papierowej, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego; 

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy; 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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Załącznik nr 6  
 

Informacja Administratora danych osobowych dla osób kontaktowych / osób wskazanych do 

wykonywania  

umowy 

 
[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wykonawca (nazwa Wykonawcy) siedzibą w (adres 
Wykonawcy). 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: .......... lub pisemnie na 

wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony 
Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: ................ lub pisemnie 
na adres (dane Wykonawcy) 
[Przetwarzanie danych] 
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę, w 
związku z postępowaniem zakupowym prowadzonym przez administratora, do którego przystąpił 

Pani/Pana pracodawca lub wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę z 

administratorem.  
Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje służbowe dane 
kontaktowe.  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
• przystąpienia oraz wzięcia przez Pani/Pana pracodawcę udziału w postępowaniu zakupowym – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór 
najkorzystniejszej oferty, 

• wykonania umowy handlowej wiążącej administratora z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Pani/Pana pracodawcy (art. 6 
ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu administratorowi 
sprawnego bieżącego wykonywania umowy, 

• wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, 

• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą 
przez Wykonawcę umową handlową z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; 
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz 

obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą. 
[Okres przechowywania danych] 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez 
Wykonawcę umowy z Pani/Pana pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych. 
[Przekazywanie danych] 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji 
należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

[Pani/Pana prawa] 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez 
Wykonawcę, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem 
Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w Polsce. 

 


