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Załącznik nr 5  
MUP.PKIII.371-94/13 

 
UMOWA 

                                                                            (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 
 

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o słuŜbie 
medycyny pracy (tj: Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MZIOS  
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń  lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) Zamawiający zleca, 
a Wykonawca zobowiązuje się do: objęcia pełną profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników 
Zamawiającego oraz osoby przyjmowane do pracy przez Zamawiającego. 
 

              § 2 
 
Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy uprawnionych do wykonywania badań 
profilaktycznych oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.   
 

§ 3 
 

1. Badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego,     
   zgodnie z zasadami rejestracji obowiązującymi u wykonawcy.                   
 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
- przekazania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciąŜliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, - o ile 
dotyczy, 
- udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony 
zdrowia, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie z nim uzgodnionym (nie wcześniejszym niŜ 3 
dni od daty złoŜenia wniosku), 
- zapewnienia moŜliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, na 
pisemny wniosek zgłoszony przez wykonawcę, w terminie z nim uzgodnionym (nie wcześniejszym 
niŜ 3 dni od daty złoŜenia wniosku). 
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3.   Orzeczenia lekarskie wydawane są pracownikowi w formie zaświadczenia. 
 

4.  O zakresie badań lekarskich i specjalistycznych decyduje lekarz uprawniony do wykonywania 
badań profilaktycznych oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, na podstawie wydanego skierowania. 

 
 § 4 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zobowiązaniem zawartym  

w złoŜonej ofercie. 
 
2. Płatności będą dokonywane na podstawie jednostkowej ceny z pakietu przedstawionego  

w  formularzu oferty. 
 
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 
wynikającej z cennika usług obowiązującego u Wykonawcy na dzień składania ofert będącego 
załącznikiem do umowy. 

 
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 kaŜdą 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. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań dodatkowych nie ujętych w pakiecie 

wynikającym z oferty obowiązuje dodatkowo cennik usług medycznych będący załącznikiem  
niniejszej umowy. 

 
8.  Płatności za dodatkowe badania z cennika usług medycznych podlegają sumowaniu z ceną   

pakietu przedstawionego w ofercie. 
 

§ 5 
 

Usługi zdrowotne wykonywane są ………………………………… od poniedziałku do piątku                      
                                                                      miejsce wykonywania badań 

(w dni robocze) w godzinach od ……do …… 
 

§ 6 
 

1. Rozliczenia za przeprowadzenie badań będą dokonywane w okresach miesięcznych, przelewem na 
konto placówki medycznej wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktur 
VAT wraz z załączonym imiennym wykazem przebadanych osób zawierającym zestawienie 
wykonanych badań.  
 
2. Zamawiający oświadcza,  Ŝe Miejski Urząd Pracy w Lublinie (NIP 7122524848  
nr REGON 4312113647 ) nie jest płatnikiem VAT i wyraŜa zgodę na wystawienie faktur bez podpisu 
Zamawiającego. 
 
3. Fakturę naleŜy wystawić wskazując do zapłaty Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14     
20-080 Lublin. 
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4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty potwierdzające wykonanie badań jak  
i prawo do badania poziomu satysfakcji pacjentów za pomocą ankiet, wniosków i skarg. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania niniejszej umowy  
w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nienaleŜytego 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 1.000,00 zł w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 
4. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zapłaty kary umownej wynikającej z pkt 3, 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary, o której mowa powyŜej z miesięcznej naleŜności 
przysługującej Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1. W razie nienaleŜytego wykonywania przedmiotu umowy nie skutkującego jej rozwiązaniem 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
200,00 zł w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zapłaty kary umownej wynikającej z pkt 1, 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, o której mowa powyŜej,  
z miesięcznej  naleŜności przysługującej Wykonawcy.   
                                                                       

§ 9 
 

1. W przypadku, o którym jest mowa w  § 8 pkt 2 gdy kwota potrącenia, niniejszej umowy nie 
pokrywa całości naleŜnej kary, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naleŜności z kolejnych 
faktur aŜ do całkowitego zaspokojenia roszczenia. 
 
2. W przypadku braku moŜliwości potrąceń, o których mowa w pkt 1 oraz § 7 pkt 3, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty na wezwanie Zamawiającego pozostałej części kary, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
  
Umowa obejmuje swoim zakresem świadczenia zdrowotne od dnia jej zawarcia, jednak nie wcześniej 
niŜ od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. z moŜliwością jej rozwiązania z zachowaniem 
trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 
§ 11 

 
Strony niniejszej umowy dopuszczają moŜliwość zlecenia uprawnionym osobom trzecim świadczeń 
zdrowotnych /w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich/, 
wynikających z niniejszej umowy o ile wykonawca przewidział to w ofercie. 

 
 
 
 



 4 

 
§ 12 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie  leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 
2. W przypadku o którym mowa w pkt 1 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 13  

 
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 niŜ 
określone w umowie. 
 

§ 14 
 

1. Zamawiający przewiduje, iŜ strony mogą dokonać zmiany postanowień niniejszej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy dotyczących:  
 zmiany miejsca wykonywania usług,  
 zmiany zapisów umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, których zamówienie 

dotyczy. 
 
2.  Zmiany, o których mowa w punkcie 1 mogą nastąpić zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), za zgodą obu stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
o obiektywnym charakterze niezaleŜnych od Wykonawcy lub korzystnych dla Zamawiającego. 

 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 1, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie złoŜyć Zamawiającemu, w formie pisemnej ich uzasadnienie. 
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 uniewaŜnieniu. 

 
§ 15 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu 
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o słuŜbie medycyny pracy (tj: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MZIOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń  lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy   
(Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.). 

 
§ 16 

 
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
miejscowo właściwe dla Zamawiającego. 
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§ 17 

 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
.........................................                                                                            ............................................ 
 


