
UMOWA nr ...........................

W dniu ................  r.  w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie,  przy  Placu Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811 reprezentowaną przez:

………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a 

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

zwaną dalej ,,

Wykonawcą”

§ 1
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o
art. 138o zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r.  Poz.  1846 z  późn.  zm.),  w wyniku  którego oferta  Wykonawcy została  wybrana  jako
najkorzystniejsza. 

§ 2

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zgodnie  z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa świadczenia usług w zakresie badań profilaktycznych dla
pracowników Lubelskiego Centrum Ekonomiczo-Administracyjnego Oświaty oraz jednostek
obsługiwanych w latach 2021 oraz 2022 obejmujących:

1) przeprowadzenie  kompleksowych  badań  profilaktycznych  (okresowych,  wstępnych
i kontrolnych)  pracowników  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczo-Administracyjnego
Oświaty oraz jednostek obsługiwanych tj.: 

a) stanowiska kierownicze  (w szczególności: dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik –
stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, obsługa komputera powyżej
4 godz. (ewentualne wydanie recepty), praca wymagająca stałego i długotrwałego
wysiłku głosowego), 

b) nauczyciel  (w  szczególności:  psycholog,  pedagog,  logopeda)  -  praca  wymagająca
stałego i długotrwałego wysiłku głosowego, 

c) pracownik gospodarczy (w szczególności woźna, pomoc nauczyciela,  asystent na-
uczyciela, robotnik gospodarczy, konserwator – praca na wysokości powyżej 3 me-
trów [praca na wysokości powyżej 3 metrów - incydentalnie], kontakt ze środkami
czystości i dezynfekującymi [profesjonalna chemia basenowa – szacunkowo 6 osób],
dźwiganie wg norm z podziałem na kobiety i mężczyzn), 

d) pracownik kuchni (w szczególności: kucharz, pomoc kuchenna -  kontakt ze środka-
mi czystości i dezynfekującymi, dźwiganie wg norm z podziałem na kobiety i męż-
czyzn), 
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e) pracownik administracyjno-biurowy (w szczególności: intendent, referent, sekreta-
riat, lekarz konsultant, fizjoterapeuta - obsługa komputera powyżej 4 godz (ewentu-
alne wydanie recepty)), 

f) ratownik wodny,

g) dozorca (częściowo praca nocna),

h) nauczyciel informatyk/nauczyciel bibliotekarz - obsługa komputera powyżej 4 godz
(ewentualne wydanie recepty), praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku
głosowego, 

i) kierowca (prowadzenie pojazdów służbowych z przewozem osób),

2) badanie i  wydanie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy o czasie pracy osób
niepełnosprawnych,

3) Wydawanie orzeczeń przez lekarza medycyny pracy, o którym mowa w art. 73 ust. 10
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245)
wraz z wszelkimi  badaniami,  jeżeli  przepisy  prawa tego wymagają oraz  wg wskazań
lekarza medycyny pracy,

4) Wydanie zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych.

5) Wykonanie  badań  niezbędnych  do  wydania  zaświadczeń  do  celów  sanitarno-
epidemiologicznych.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać następujące badania:

1) badania laboratoryjne w tym morfologia,  glukoza,  analiza moczu oraz uwzględniając
dodatkowe  badania w przypadku wymogów prawa, m. in. wskazań dotyczących zajmo-
wanych stanowisk pracy;

2) badanie specjalistyczne z tytułu wymogów prawa oraz wg wskazań lekarza do badań
profilaktycznych;

3) badanie diagnostyczne z tytułu wymogów prawa oraz wg wskazań lekarza do badań
profilaktycznych.

3. Lekarz medycyny pracy Wykonawcy zobowiązuje się do wizytacji związanych z oceną stano-
wisk  pracy  pracowników  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczo-Administracyjnego  Oświaty
oraz jednostek obsługiwanych, którzy w trakcie zatrudnienia przedłożyli orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności.

4. Badania  wykonywane będą na  terenie  Lublina.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić
w jednym i tym samym miejscu, jak również w jednym dniu wykonywanie kompletu badań
lekarskich przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych pra-
cowników, wykonywanie badań okulistycznych oraz pobieranie materiału do badań labora-
toryjnych, w tym również wydania orzeczenia.

5. Przedmiot  umowy  będzie  realizowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności w oparciu o:

1) ustawę  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 917 z późn. zm.);

2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.1155 z
późn. zm.);
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3) ustawę z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
2017r., poz.1318 z późn. zm.); 

4) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki  zdro-
wotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzia-
nych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.);

5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu pracy przez bezrobotnych (Dz. U. Z 2009 nr
142, poz 1160);

6) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

6. Lista jednostek obsługiwanych stanowi załącznik nr 1.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że:

1) jest  podmiotem wykonującym działalność  leczniczą  w rozumieniu ustawy z  dnia  15
kwietnia 2011r. o działalności  leczniczej ( Dz.U. 2018 r., poz.160 z późn. zm.).

2) jest  podmiotem  wykonującym  działalność  leczniczą  w  celu   sprawowania
profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracującymi  i  podstawową  jednostką  służby
medycyny  pracy  w rozumieniu  ustawy  o  służbie  medycyny  pracy(  Dz.  U.  z  2018  r.
poz.1155)

3) świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez personel
medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń
zdrowotnych wynikających z odrębnych przepisów. 

4) usługi  medyczne będą świadczone z  zachowaniem należytej  staranności,  zgodnie  ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami
zapobiegania,  rozpoznawania i  leczenia chorób, respektując prawa pacjenta, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej.

5) usługi medyczne będą świadczone  w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom
stawianym  gabinetom  lekarskim,  wyposażonym  w  aparaturę  i sprzęt  medyczny
posiadający  odpowiednie  certyfikaty,  homologacje,  atesty  uzyskane  w  trybie
przewidzianym   odrębnymi  przepisami  oraz  będą  posiadać  ich  aktualne  przeglądy
techniczne wykonywane przez uprawnione serwisy. 

6) zobowiązuje  się  do prowadzenia  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie badań profilaktycznych na terenie
Miasta Lublina (adres)……………………………………………

3. Strony ustalają, iż pracownicy (w tym również kandydaci na pracowników) Zamawiającego,
jak również jednostek obsługiwanych przed przystąpieniem do badań wskazanych w § 2
ust. 1, winni dokonać  rejestracji. Pracownicy (w tym również kandydaci na pracowników)
Zamawiającego,  jak  również  jednostek  obsługiwanych  dokonują  rejestracji  w  jeden  z
następujących sposobów zgodnie ze swoim wyborem:
1) osobiście, w miejscu wskazanym w ust. 2,
2) telefonicznie pod nr ………………..,
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3) elektronicznie, z wykorzystaniem platformy Wykonawcy pod adresem ……………………. 

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania i wydawać zaświadczenia określone w § 2

na  podstawie  indywidualnego  skierowania  wystawionego  przez  Zamawiającego  lub
jednostkę obsługiwaną, zawierającego informacje o występowaniu czynników szkodliwych
dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy.

2. Na  podstawie  ww.  skierowań  Wykonawca  będzie  prowadził  rejestrację  osób  objętych
umową.

3. Świadczenia,  o  których  mowa w §  2  ust.  1  oraz  2  winny  być  przeprowadzane  w dniu
zgłoszenia się pracownika do badań, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00 przy
uwzględnieniu funkcjonowania punktu pobrań do badań analitycznych -   przedmiotowy
wymóg nie obowiązuje w przypadku wykonywania badań,  o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
1) lit i) oraz pkt 3) i 5).

4. Zaświadczenia lekarskie winny być  czytelne i jednoznaczne.
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wydać  zaświadczenie  lekarskie  zgodnie  ze  skierowaniem

Zamawiającego.
6. Zaświadczenia lekarskie wydawane będą Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach: jeden

dla pracownika i jeden dla pracodawcy (w tym jednostki obsługiwane).
7. Zamawiający lub jednostki obsługiwane niezwłocznie, pisemnie, drogą e-mail lub faxem,

powiadomi Wykonawcę o wadliwości zaświadczenia – adres e-mail: …………………………, nr
fax: ……………………

8. Wykonawca w ciągu 2-ch dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 wyda
i dostarczy Zamawiającemu na własny koszt zaświadczenie bez wad.

9. Wykonawca  ma  obowiązek  wpisywania  na  zaświadczeniu  lekarskim  informacji
stwierdzających:
1) brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy lub
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

10. W przypadku,  gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań
profilaktycznych  zaistnieje  potrzeba  stosowania  przez   pracownika  podczas  pracy  przy
obsłudze   monitora   ekranowego,   okularów   korygujących   wzrok,   lekarz   okulista
przeprowadzający  badanie,  wystawi  receptę  określającą  parametry  odpowiednich  szkieł
korygujących wzrok:
1) jeśli   pracownik   posiada   okulary   korygujące   wzrok   recepta   będzie   wystawiona

tylko w przypadku gdy dotychczasowe okulary niedostatecznie korygują wzrok;
2) w przypadku, gdy recepta określająca parametry odpowiednich szkieł będzie wskazana

do"dali"   z   uwagi   na   wadę   wzroku,   lekarz   okulista   przeprowadzający   badanie
wyda  dodatkowe  zaświadczenie  lekarskie,  że  wskazana  korekcja  okularowa  jest  do
pracy przy monitorze ekranowym.

11. Wykonawca wykona badania będące przedmiotem umowy i wyda orzeczenie lekarskie
o zdolności pracownika do pracy w terminie:
1) do 7  dni  od  daty  zgłoszenia  (przez  zgłoszenie  rozumie  się  również  chęć  dokonania

rejestracji wskazanej w § 3 ust. 3) się do Wykonawcy pracownika ze skierowaniem
(z  pominięciem  niedziel,  świąt  i  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  –  w  przypadku
skierowania na badania  okresowe, sanitarno-epidemiologiczne oraz wskazane w § 2
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ust. 1 pkt 3) ;
2) do  3 dni  od  daty  zgłoszenia  (przez  zgłoszenie  rozumie  się  również  chęć  dokonania

rejestracji wskazanej w § 3 ust. 3) się do Wykonawcy pracownika ze skierowaniem
(z  pominięciem  niedziel,  świąt  i  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  –  w  przypadku
skierowania na badania wstępne;

3) do  3 dni  od  daty  zgłoszenia  (przez  zgłoszenie  rozumie  się  również  chęć  dokonania
rejestracji wskazanej w § 3 ust. 3) się do Wykonawcy pracownika ze skierowaniem
(z  pominięciem  niedziel,  świąt  i  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  –  w  przypadku
skierowania na badania wstępne;

4) w innym terminie,  wspólnie  uzgodnionym – w przypadku skierowania  na  pozostałe
usługi.

§ 5
1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą

wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje

przy pomocy Podwykonawców. 
3. Wykonawca oświadcza,  iż  w przypadku,  gdy świadczenia zdrowotne wykonywane przez

niego na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami/osobami fizycznymi nie będą
miały wpływu na ilość, jakość, terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy.

§ 6
Zamawiający, jak również jednostki obsługiwane zobowiązane są do:
1) Przekazywania  informacji  o  występowaniu  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia

i warunków  uciążliwych  wraz  z  aktualnymi  wynikami  badań   i  pomiarów  na
skierowaniach na badania,

2) Umożliwienia raz  na 6 miesięcy przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy,

3) Udostępnienia Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części
odnoszącej się do ochrony zdrowia.

§ 7
Świadczenia wynikające z umowy będą realizowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2022 r. 

§ 8
1. Wykonawcy  za  wykonanie  czynności  określonych  w  §  2  przysługuje  maksymalne

wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto - usługa zwolniona z podatku VAT.
2. Ostateczna  cena  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  ustalona  zostanie  na  podstawie

faktycznej ilości wykonanych usług ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Strony ustalają,  iż kwota wskazana w pkt 1 jest maksymalną kwotą w zakresie realizacji

niniejszej  umowy.  Wykonawca nie będzie rodzić roszczeń względem Zamawiającego,  jak
również jednostek obsługiwanych w przypadku realizacji umowy w mniejszym zakresie.

4. Strony ustalają jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Wykonawca winien wystawiać oraz
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doręczyć  faktury  VAT  oddzielnie  dla  każdej  z  jednostek  ujętych  w  załączniku  nr  1.
Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od dnia otrzymania  poprawnie wystawionej
przez Wykonawcę faktury wraz z załączonym wykazem wykonanych usług, obejmujący co
najmniej: imię i nazwisko osób przebadanych, zajmowane stanowisko oraz cena za usługę.

5. Dane do faktury:
1) Nabywca  Gmina  Lublin,  Pl.  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP:

9462575811,
2) Odbiorca:  …………………………  (nazwa  jednostki  obsługiwanej,  której  FV  dotyczy  wg

załącznika nr 1).
6. Płatność nastąpi wyłącznie za wykonane usługi.
7. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż  wyśle/nie wyśle* (niepotrzebne

skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych,koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz.2191 oraz Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) z uwzględnieniem
właściwego numeru GLN Zamawiającego.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 w wysokości
30% wartości realizowanej usługi.

2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości
brutto określonej w § 8 ust. 1. 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości  20% wartości brutto określonej w  § 8 ust. 1
umowy z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania
przewyższającego kwotę kary umownej.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11
1. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem

doręczenia  drugiej  stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na
przyszłość  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które
Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
kar umownych.
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) zaistnienia  okoliczności  uniemożliwiających  dalszą  realizację  umowy,  przez  które

rozumie się utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń na
rzecz Zamawiającego oraz jednostek obsługiwanych.

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy przez okres dłuższy niż 30 dni;. 
3) gdy  Wykonawca  wykonuje  umowę  lub  jej  część  w  sposób  sprzeczny  z  umową,

świadczone  usługi  nie  odpowiadają  warunkom określonym w umowie i  nie  zmienia
sposobu realizacji, 

4) jeżeli Wykonawca ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy, a także inne
Informacje poufne,

5) jeżeli mimo wezwań Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje badań w terminach,
o których mowa  o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1. 

4. Odstąpienia o którym mowa w ust. 1 dokonuje się przez złożenie Wykonawcy oświadczenia
na  piśmie  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  przez  Zamawiającego  wiadomości  o
okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

§ 12
1. Zmiana  postanowień  Umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  Stron  wyrażoną

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmiana terminów realizacji  badań z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej
należytą realizację umowy w terminach określonych pierwotnie,

2) zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany liczby jednostek obsługiwanych przez Lubelskie centrum Ekonomiczno-

Administracyjne  Oświaty  z  jednoczesną  zmianą  ilości  zamawianych  usług
wskazanych w załączniku nr 1;

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub lub zmiany wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

d) zmiany   zasad   podlegania   ubezpieczeniom   społecznym   lub   ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy;

e) zmiany   zasad   gromadzenia   i   wysokości   wpłat   do   pracowniczych   planów
kapitałowych,   o   których   mowa   w   ustawie   z   dnia   4   października   2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215)  - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

3) zmiana w odniesieniu do rodzaju i zakresu badań. 
4) zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy,  w  przypadku,  gdy  jego  wykonanie w

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym wraz z jednoczesnym zmniejszeniem
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wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są w następujących warunkach:

1) Ad 1) zmiana terminów realizacji badań z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej
należytą  realizację  umowy  w  terminach  określonych  pierwotnie  o  okres  działania  siły
wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

2) Ad pkt 2) –  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
a) ad  lit.  a) -  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do

części  przedmiotu  umowy  zrealizowanej  zgodnie  z  terminami  ustalonymi
niniejszą  umową,  po  dniu  wejścia  w  życie  przepisów  zmieniających  stawkę
podatku od towarów i  usług oraz wyłącznie do części  przedmiotu umowy, do
której  zastosowanie  znajdzie  zmiana  stawki  podatku  od  towarów  i  usług;
wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartość  wynagrodzenia  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  nowych
przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia,
winien  zawierać  pełne  faktyczne  uzasadnienie  obejmujące   sposób  oraz
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie  daty,  od  której  nastąpiła  bądź  nastąpi  zmiana  wysokości  kosztów
wykonania  zamówienia  uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. 

b) ad lit. b) w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Miasta Lublin w zakresie zmiany
ilości  jednostek  obsługiwanych  przez  Lubelskie  Centrum  Ekonomiczno-
Administracyjne Oświaty,  o których mowa w załączniku nr 1 -  zmiana wysokości
wynagrodzenia  będzie  odnosić  się  proporcjonalnie  do  zmienionego  przedmiotu
umowy. 

c) ad  lit. c) zmiana wysokości  wynagrodzenia  będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  w  odniesieniu  do  której  nastąpiła
zmiana  wysokości  kosztów  wykonania  umowy przez  Wykonawcę w związku  z
wejściem  w  życie  przepisów  zmieniających  wysokość  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokość  minimalnej  stawki  godzinowej;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi
kosztu  Wykonawcy  w  związku  ze  zwiększeniem  wysokości  wynagrodzeń
pracowników  świadczących  dostawy  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  do  wysokości  aktualnie
obowiązującej  minimalnej  stawki  godzinowej,  z  uwzględnieniem  wszystkich
obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia
albo  od  kwoty  wzrostu  minimalnej  stawki  godzinowej;  kwota  odpowiadająca
wzrostowi  kosztu  Wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części
wynagrodzenia  pracowników świadczących  roboty,  o  których  mowa w zdaniu
poprzedzającym,  odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  oni  roboty
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o
dokonanie  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  Wykonawca zobowiązany  jest
dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają
wpływ  na  koszty  wykonania  niniejszej  umowy  tj.  pisemne  zestawienie
wynagrodzeń.  Wykonawca  winien  dodatkowo  wykazać  jaką  część  ceny
jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę  w  trakcie
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realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na  wysokość  tych
kosztów;

d) ad lit.  d) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  w  odniesieniu  do  której  nastąpiła
zmiana  wysokości  kosztów wykonania  umowy przez  Wykonawcę w związku  z
wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  w  zakresie
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;
wynagrodzenie  Wykonawcy ulegnie  zmianie  o  kwotę  odpowiadającą  zmianie
kosztu  Wykonawcy ponoszonego  w  związku  z  wypłatą  wynagrodzenia
pracownikom  świadczącym  roboty;  kwota  odpowiadająca  zmianie  kosztu
Wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części  wynagrodzenia
pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane
z  realizacją  przedmiotu  niniejszej  umowy;  do  wniosku  o  dokonanie  zmiany
wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,
z  których  będzie  wynikać,  w jakim zakresie  zmiany  te  mają  wpływ na koszty
wykonania  niniejszej  umowy  tj.  pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno
przed jak  i  po  zmianie)  pracowników świadczących  dostawę,  wraz  z  kwotami
składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę,
z  określeniem  zakresu  (części  etatu),  w  jakim  wykonują  oni  dostawy
bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Wykonawca winien dodatkowo
wykazać jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie
na wysokość tych kosztów; 

e) ad  lit.  e)   jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  przez
Wykonawcę  przedmiotu  umowy Wykonawca  winien  wykazać  bezpośredni  lub
pośredni   wpływ   tych   zmian   na   koszty   wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca  wykaże,  że  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszty  wykonania
zamówienia,  wraz  z  pełnym  uzasadnieniem  i  wskazaniem  procentowego
wzrostu  tych  cen.  Wykonawca  winien  dodatkowo  wykazać  jaką  część  ceny
jednostkowej  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę  w  trakcie
realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie  na  wysokość  tych
kosztów;

3) Ad  3)  Rodzaj  i  zakres  badań  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa
wprowadzających zmianę.

4) Ad  4)  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach  uzasadnionego  interesu
publicznego wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §  8 ust. 1
umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia.

4. Poza  przypadkami,  o  których  mowa w ust.  2  i  3,  dopuszczalna  jest  zmiana  postanowień
zawartej umowy w okolicznościach  i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 3, pkt
4 lit. b) – c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
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§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące w tym

zakresie przepisy prawa, m.in. Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

 ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA
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