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               Załącznik nr 4 do SIWZ  
                                                                                                                                 PK III 371-61/12 

Umowa nr 
(WZÓR) 

 
Zawarta w dniu …………… .......................... roku w Lublinie pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………-  osobę uprawnioną, 
zwanym dalej  „Wykonawcą”, posiadającym NIP ………….. oraz REGON ………………. 
 
a Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin, w imieniu którego działa 
Dyrektor/Z-ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z siedzibą   przy ul. Niecałej 14, 
20 – 080 Lublin 
…………………………………………………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
o treści następującej: 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie 
z zobowiązaniem zawartym w ofercie do: udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 
pracy osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym – poszukującym pracy niepozostających w 
zatrudnieniu, skierowanym przez upoważnionych pracowników MUP w Lublinie. 
 
2. Świadczenia zdrowotne obejmują: 
 
- badania lekarskie lub psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności osoby bezrobotnej do 
wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania 
stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych i określenia szczególnych predyspozycji 
psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu (art. 2 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy - tj. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn zm., zwanej dalej „ustawą”), 
oraz stwierdzenie zdolności osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej  
w zatrudnieniu do odbywania stażu, uczestnictwa w szkoleniu lub w przygotowaniu zawodowym 
dorosłych (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 
dnia 27 sierpnia 1997 roku tj. Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) 
 
- specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne z tytułu szkolenia, porady indywidualnej, 
przygotowania zawodowego dorosłych mające na celu wydanie opinii o przydatności zawodowej do 
pracy w określonym zawodzie/ na stanowisku osobie bezrobotnej  lub niepełnosprawnej poszukującej 
pracy niepozostającej w zatrudnieniu (art. 38 ust.1 pkt. 1c, art. 40 ust. 5 ustawy). 
 
3. W przypadku kierowców różnych kategorii Zamawiający dodatkowo wymaga wystawienia 
dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997  Prawo o ruchu drogowym  
(tj. Dz. U z 2012 r. poz. 1137) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 
 

§ 2 
1. Badania lekarskie przeprowadzone są na podstawie skierowania, stanowiącego załącznik  nr 2 i 3 do 
niniejszej umowy, wydanego przez Zamawiającego, indywidualnie dla każdego bezrobotnego, 
niepełnosprawnego – poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu zgodnie z zasadami 
rejestracji obowiązującymi u Wykonawcy. 
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2.  O zakresie badań lekarskich i specjalistycznych (w tym psychologicznych) decyduje lekarz, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie wydanego skierowania. 
 
3.  Termin wykonania usług zdrowotnych, liczony od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby na 
badania do dnia wydania zaświadczenia/orzeczenia, przez  .................................................. ................... 
                                                                                                (nazwa Wykonawcy świadczącego usługę) 
 nie może przekraczać 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt 4, 5, 6. 
 
4. W przypadku stanowiska/zawodu/kierunku szkolenia wymagającego dodatkowo badania kału na 
nosicielstwo i wydania zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – 
epidemiologicznych – maksymalny termin wykonania usługi liczony od dnia zgłoszenia się 
skierowanej osoby na badania do dnia wydania zaświadczenia/orzeczenia nie może przekroczyć 10 
dni roboczych z zastrzeżeniem pkt 6.  
 
5. W przypadku stanowiska/zawodu/kierunku szkolenia wymagającego dodatkowo przeprowadzenia 
badań psychologicznych i wydania dokumentu o braku/istnieniu przeciwwskazań psychologicznych 
do wykonywania zawodu, termin wykonania usługi liczony od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby 
na badania do dnia wydania zaświadczenia/orzeczenia, nie może przekroczyć 5 dni roboczych z 
zastrzeżeniem pkt 6. 
 
6.   Termin wykonania usług zdrowotnych o których mowa w pkt. 3, 4, 5 w przypadku    
zgłoszenia się osoby skierowanej na badania po godz. 9.00 biegnie od dnia następnego po dniu 
zgłoszenia się na badania do.............................................................................................. 
                                                           (nazwa Wykonawcy świadczącego usługę) 
 
7. Terminów wykonania usług  o których mowa w pkt 3, 4 i 5 nie sumuje się ze sobą. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zapewnia jedno miejsce wykonywania usług zdrowotnych na terenie miasta Lublina 
bez względu na ich zakres, łącznie z pobraniem próbek do badań sanitarno – epidemiologicznych. 
 
2. Usługi zdrowotne wykonywane są: ...........(miejsce wykonania badań) ................ od poniedziałku 
do piątku (w dni robocze) w godzinach od .......... do ................ 
 

§ 4 
 

1. Płatności będą dokonywane na podstawie jednostkowych cen pakietu dla poszczególnych 
osób, o których mowa w SIWZ, z uwzględnieniem:  
- sumowania cen pakietów pozycji 7 z pozycjami od 1 do 6 oraz pozycją 9 lub 10,  
- sumowania cen pakietów pozycji 8 z pozycjami od 1 do 6 oraz pozycją 9 lub 10, 
- sumowania cen pakietów pozycji 9 z pozycjami od 1 do 8, 
oraz z uwzględnieniem ilości przebadanych osób. 
   
2.  Nie dopuszcza się: 
- sumowania miedzy sobą pozycji  od 1 do 6 oraz 10 
- sumowania miedzy sobą pozycji  7 i 8 
- sumowania miedzy sobą pozycji  9 i 10. 
 
3.   W przypadku posiadania przez osoby kierowane na badania aktualnych wyników badań uznanych 
przez lekarza, Wykonawca, wyszczególniając je w zestawieniu, odlicza od ceny pakietu badań, 
wynikającej z oferty, 100% ceny jednostkowego uznanego przez lekarza badania, w wysokości jaką 
Zamawiający poniósłby w przypadku przeprowadzenia badania. 
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4. Wymaga się szczegółowego dokumentowania poniesionych wydatków za przeprowadzanie badań 
w tym przedstawienia faktury za wykonanie usługi z dołączonym imiennym wykazem przebadanych 
osób, zawierającym koszty badań za każdą osobę; 
 
5. W przypadku o którym mowa w pkt 3 niniejszej umowy Wykonawca ponadto wyszczególni w 
imiennym wykazie przy danej osobie badania uznane przez lekarza; 
 
6.   Wzór imiennego wykazu przebadanych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
7. Rozliczenia za przeprowadzone badania będą dokonywane w okresach miesięcznych, przelewem na 
konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie  wystawionych faktur VAT wraz 
z załączonym poprawnym imiennym wykazem przebadanych osób, wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy; 
 
8.  Wykonawca sporządza wykaz przebadanych osób, odrębnie dla osób bezrobotnych i odrębnie dla 
osób niepełnosprawnych - poszukujących pracy. 
Status osoby kierowanej na badania, określa Zamawiający w skierowaniach, o których   mowa w § 2 
pkt 1 niniejszej umowy. 
 

9. Wykonawca wystawi Faktury VAT dla Zamawiającego za przeprowadzenie badań: odrębnie dla  
osób bezrobotnych i odrębnie dla osób niepełnosprawnych - poszukujących pracy.   
Wykonawca wystawi Faktury VAT, wskazując do zapłaty Miejski Urząd Pracy w Lublinie                
ul. Niecała 14 20-080 Lublin,  
 
10.   Zamawiający oświadcza, że Miejski Urząd Pracy w Lublinie (NIP 7122524848 nr REGON 
4312113647) nie jest płatnikiem VAT i wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu 
Zamawiającego. 
 
11.  Fakturę, o której mowa w pkt  7 i 9 wraz z imiennym wykazem przebadanych osób, należy złożyć 
w terminie do dnia 05 (piątego) dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 
 
12.  Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
 

§ 5 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty potwierdzające wykonanie badań. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania niniejszej umowy  
w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu dokonanym przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie 
przedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień (w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia), które 
Zamawiający uzna za uzasadnione. 
 
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w punkcie 2 Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł., w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, o której mowa w pkt 3 z 
miesięcznej należności przysługującej Wykonawcy. 
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§ 6 
 
1. W razie nienależytego wykonywania umowy, nie skutkującego jej rozwiązaniem, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1000 zł  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
2.  Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: 
- nieterminowe składanie faktur z wymaganymi załącznikami, 
- powtarzające się błędy tego samego typu w wystawianych fakturach, imiennych wykazach    
  przebadanych osób, 
- ujmowanie w wystawianych fakturach i imiennych wykazach osób nie skierowanych na badania  

w ramach niniejszej umowy, 
- obciążanie Zamawiającego przez Wykonawcę podwójnie tymi samymi kosztami badań, 
- przedkładanie niekompletnych zestawień pod względem ilości przebadanych osób jak  

i poniesionych kosztów. 
 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, o której mowa w pkt 1  
z  miesięcznych należności przysługujących Wykonawcy. 
 

§ 7 
 
1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu wykonania usługi, określonej w § 2 pkt 
3, 4, 5 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 20% ceny pakietu badania jednej osoby, u której nastąpiło uchybienie terminu 
z miesięcznej należności przysługującej Wykonawcy. 
 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potracenia kary umownej, o której mowa w pkt 1  
w wysokości 20% ceny pakietu badania jednej osoby z miesięcznej należności przysługującej 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1. W przypadku, gdy kwoty potrąceń, o których mowa w § 6 i § 7 niniejszej umowy nie 
pokrywają w całości należnej kary, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności  
z kolejnych faktur, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia. 
  
2. W przypadku braku możliwości potrąceń, o których mowa w pkt 1 oraz § 5 pkt 4 Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego pozostałej części kary, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

Zamówienie realizowane będzie w okresie od …………. do …………………… 
 

§ 10 
 

1. Zamawiający przewiduje, iż strony mogą dokonać zmiany postanowień niniejszej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  dotyczących: 
- zmiany miejsca wykonywania usług . 
 
2. Zmiany, o których mowa w punkcie 1 mogą nastąpić zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), za zgodą obu stron w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w szczególnie uzasadnionych przypadkach o 
obiektywnym charakterze niezależnych od Wykonawcy lub korzystnych dla Zamawiającego. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 2, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności 
będących przyczyną zmian, o których mowa w punkcie 1. Zamawiający dokona oceny przesłanek do 
zmiany umowy. 
 
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wykraczających poza okoliczności, o których mowa 
w punkcie 1. 
 
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem punktu 1  podlega unieważnieniu. 

 
 

§ 11 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 
2. W przypadku o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania posiadanych 
danych i informacji w związku z realizacją umowy, a w tym danych osobowych, w celach innych niż 
określone w umowie oraz podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu ich w poufności przez 
osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych. 

 
2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1024). 

 
§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 
 

Wszystkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 
powszechne miejscowo właściwie dla Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
Umowę podpisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
   WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY 
……………………………….            ……………………………. 


