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Załącznik nr 4 do Zapytania 

Projekt umowy  

Umowa nr ……………… 

zawarta w dniu ………… r.  w Skierniewicach pomiędzy: 

Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą 96-100 Skierniewice, 

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375603, REGON 101023342, NIP 

8361848508, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez  

a  

………………………………………………………………. 

 

………………………, NIP …………………….., REGON ………………….., zwanym w dalszej 

części umowy Wykonawcą  

 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku od 

towarów i usług, niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w oparciu o 

dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy zamówienia udzielono wykonawcy w postępowaniu (nr 

sprawy 24/REG/2022) na podstawie zapytania ofertowego i w konsekwencji powyższego, została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego świadczenia usług z 

zakresu medycyny pracy w Skierniewicach, obejmujących profilaktyczne badania lekarskie 

(wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy, zwanych w 

dalszej części umowy badaniami profilaktycznymi, badania psychologiczne i psychotechniczne 

kierowców techniczne oraz uczestnictwo w pracach komisji BHP, o jakości i za ceny zgodne ze 

złożoną ofertą i formularzem cenowym. 

2. Usługi będą realizowane w ……………………………………………….. 

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, obejmują usługi z zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o  służbie medycyny pracy 

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 437 ) 

a w szczególności: 

1) wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących badaniom wstępnym, 

okresowym i kontrolnym przewidzianym w Kodeksie pracy; 

2) wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących orzecznictwu lekarskiemu 

do celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wydanych  

na jego podstawie;  

ponadto: 

3) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami  

z  uwzględnieniem specyfiki stanowisk pracy w warunkach szkodliwych; 

4) prowadzenie badań przez lekarzy specjalistów i świadczenie usług laboratoriów analiz 

medycznych na podstawie skierowania lekarza. 

4.   Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w dniach roboczych od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 na podstawie skierowania wystawionego przez 

Zamawiającego.  

§ 2 

Warunki i termin realizacji  

1.  Termin realizacji usługi – sukcesywnie od dnia 01.01.2023 r. do dnia  31.12.2023 r. według 

bieżących potrzeb Zamawiającego, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy 

określonej w § 5 ust. 4. 

2. Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz osób przyjmowanych do 

pracy i pracowników Zamawiającego będzie odbywać się w zakresie określonym w 
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rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 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 

(t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1510 ) 

3. Podstawowym warunkiem niniejszej umowy jest niezmienność cen jednostkowych netto 

wykazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty – w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

4.  Wyszczególnione liczby usług są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy. 

Zamawiający może zmniejszyć liczbę usług w stosunku do zawartych w formularzu cenowym, 

co nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych przez 

Wykonawcę. 

5. Pomieszczenia, w których będą świadczone usługi, muszą spełniać standardy określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 633)  

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością przez osoby 

posiadające uprawnienia i kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji BHP Zamawiającego dwa razy w roku. Cena 

jednostkowa za udział lekarza w pracach komisji obejmuje wszystkie koszty, w tym dojazd itp. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób 

objętych badaniami profilaktycznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej 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. z 2016 r. poz. 2067), ustawą z 

dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 437) oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 

medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów 

stosowanych dokumentów (Dz.U z 2010r., nr 149, poz. 1002 ). 

4. Wykonawca zapewnia ochronę danych zawartych w prowadzonej dokumentacji. 

5. Wykonawca zapewnia wydawanie orzeczeń lekarskich w formie zaświadczenia w 2 egz. 

bezpośrednio osobie badanej. 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wydawania pracownikom oraz osobom przyjmowanym do 

pracy skierowań na badania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji zawierającej orzeczenia 

lekarskie zgodnie z wymaganiami dokumentacji osobowej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o występowaniu 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz o wszystkich 

okolicznościach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do stałego współdziałania z Wykonawcą oraz wcześniejszego 

uzgadniania terminów, np. szczepień ochronnych. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnej zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane  

usługi, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą wykonaną bez zastrzeżeń usługę, 

na podstawie wymienionych w formularzu cen jednostkowych przelewem  

na konto w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Zgłoszenie reklamacji przez 

Zamawiającego wstrzymuje płatność do czasu usunięcia błędów/wad, bez prawa naliczania 

przez Wykonawcę odsetek.  

3. Faktury za zrealizowane usługi będą wystawiane w systemie comiesięcznym po pisemnym 

potwierdzeniu liczby wykonanych usług. 
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4. Łączna wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy wg liczby planowanych usług 

i oferty Wykonawcy wynosi brutto …………………………………………………… i jest 

jednocześnie maksymalnym wynagrodzeniem brutto, jakie Wykonawca może otrzymać na 

podstawie niniejszej umowy. 

5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wyniesie kwotę wynikającą 

z przemnożenia liczby wykonanych usług przez ich ceny jednostkowe wskazane  

w formularzu cenowym. Zmiana wartości przedmiotu umowy może nastąpić  

w przypadku, gdy liczby wykonanych usług będą odbiegać od liczby planowanych usług, zgodnie 

z postanowieniami § 2 ust. 4 umowy lub w przypadkach określonych w § 9 ust.  

1 umowy. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 6 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej umowy 

jest: ………………………………………………………… tel. …………………………….. 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do obsługi Zamawiającego w trakcie realizacji 

niniejszej umowy są: …… ......................................... tel. ...................................................... 

3.  O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Strona zobowiązana  

jest powiadomić na piśmie drugą Stronę. Zmiana osób nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1) 5 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 4 za rozwiązanie/odstąpienie  od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2) 5 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 4 za rozwiązanie/odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

3) 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 4 za każdą niewykonaną usługę.    

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą każdorazowo płatne w terminie 7 dni  

od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego. Wymagane kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Przez wartość przedmiotu umowy Strony przyjmują wartość przedmiotu umowy wskazaną w  5 

ust. 4 umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

ustalonych kar umownych. 

5. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek w 

wysokości ustawowej. 

 

§ 8 

Rozwiązanie/odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy  

bez wypowiedzenia  w przypadku rażącego odstępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy od 

warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w niniejszej umowie. Za rażące 

odstępstwo od wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający może uznać: 

1) niewykonanie usługi z powodu braku specjalisty w terminie 14 dni od zgłoszenia się 

pracownika do poradni medycyny pracy; 

2) wadliwie prowadzoną dokumentację, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron od obowiązku zapłaty kar umownych       zastrzeżonych w 

niniejszej umowie. 

§ 9 

Zmiany treści umowy  

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem: 

1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia stawki podatku 

VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian; 
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2) możliwości wprowadzenie nowych badań w przypadku wprowadzenia nowych regulacji 

prawnych. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustaw, w tym  ustawa  Kodeks cywilny Kodeks pracy , ustawa o służbie medycyny pracy z 

dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 437 ), ustawa o działalności leczniczej z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.z 2022 r., poz. 633) wraz z przepisami wykonawczymi. 

2. Do przedmiotu umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia  11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm)  

3. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu 

sądu właściwego  dla  siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

 

P  O  D  P  I  S  Y 

         Wykonawca                                                                               Zamawiający 

 

 

 

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


