
 

Strona 1 z 5 

U M O W A   N R   	 / 2 0 1 9 
 
 
zawarta w dniu �.06.2019 r. w Dęblinie pomiędzy: 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1,  
08-530 Dęblin, NIP 5060105805, REGON 060738970, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
które reprezentuje: 
Dyrektor  –  Paweł Pawłowski 
a 
																				., z siedzibą przy ul. ����������,  
NIP ������, REGON ������, zwanym dalej „Wykonawcą”, który reprezentuje: 
								 – 								 

o następującej treści. 
 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

1. Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1986, ze zm.). 

2. Oferta realizacji zadania z dnia �.06.2019 r. złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2019 r. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pod nazwą: 
„Przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej w Koszalinie”. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na 
świadczeniu usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 
(okresowych i kontrolnych) pracowników Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie 
i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Muzeum oraz wydawaniu orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach 
zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. 

3. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia: 
a) Badania podstawowe: 

• badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia, 
• badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia, 
• badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia, 
• badanie okulistyczne, 
• badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu). 

b) Badania dodatkowe, wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy, konieczność 
wykonania tych badań uzasadnia stanowisko zajmowane przez badanego 
pracownika: 
• glukoza (cukier  w surowicy krwi), 
• RTG klatki piersiowej z opisem, 
• cholesterol całkowity w surowicy krwi, 
• EKG z opisem, 
• spirometria, 
• konsultacja neurologiczna, 
• konsultacja laryngologiczna. 

4. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego 
przez Zamawiającego. 

5. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane 
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: od 8:00 do 16:00. 
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6. Wykonawca świadczy usługi medyczne, na podstawie skierowania na badania, 
wystawionego przez Zamawiającego (pracodawcę), zgodnie z § 4 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 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. 2016 poz. 2067) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155). 

 
§ 3 

Termin realizacji umowy 
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, określony w § 2 umowy, w terminie 

od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy, będzie wyliczane jako iloczyn 
stawek jednostkowych określonych w ust. 2 oraz faktycznie wykonanych usług 
(przeprowadzonych badań). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają stawki jednostkowe 
wynagrodzenia w wysokości: 
a) Badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia – �� zł netto, tj. �� zł 

brutto / osobę. 
b) Badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia – �� zł netto, tj. �� zł 

brutto / osobę. 
c) Badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia – �� zł netto, tj. �� zł 

brutto / osobę. 
d) Badanie okulistyczne – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 
e) Badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu) – �� zł netto,  

tj. �� zł brutto / osobę. 
f) Glukoza (cukier  w surowicy krwi) – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 
g) RTG klatki piersiowej z opisem – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 
h) Cholesterol całkowity w surowicy krwi – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 
i) EKG z opisem – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 
j) Spirometria – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 
k) Konsultacja neurologiczna – �� zł, tj. �� zł brutto netto / osobę. 
l) Konsultacja laryngologiczna – �� zł netto, tj. �� zł brutto / osobę. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 oraz stawki jednostkowe określone w ust. 2 zawierają 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki oraz inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

5. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu 
sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

6. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy za wykonywane usługi stanowiące przedmiot 
zamówienia. 

7. Stawki wynagrodzenia, o których mowa ust. 2 nie będą podlegały waloryzacji. 
8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie usług stanowiących 

przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT za wykonane usługi na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
w fakturze VAT. 

9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
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§ 5 
Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy jest Pani ��������, tel.: ��������, e-mail: �������� 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy jest Pani ��������, tel.: ��������, e-mail: �������� 

3. Każda ze stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jego imieniu także 
innym osobom, o czym powiadomi drugą stronę na piśmie z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

 
§ 6 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
okolicznościach: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  

w przypadku: 
• urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej 

zmianie, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, 
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
• istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, 

• wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy. 
b) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminów realizacji zamówienia, jeżeli 

konieczność zmiany terminów nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
3. Każda ze Stron może zaproponować drugiej stronie zmianę umowy przez złożenie 

pisemnej propozycji zmian, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa  
w ust. 1 oraz dodatkowo spełnienia następujących przesłanek: 
a) W przypadkach każdej ze zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

w oparciu o przesłanki wymienione w ust. 1 lit. a), b) niniejszego paragrafu – jeżeli 
wprowadzenie proponowanych zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy. 

b) W przypadkach wniosku o zmianę wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy dodatkowo poza przesłanką wskazaną w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu 
także, jeżeli wystąpienie przesłanek z ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu ma wpływ na 
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi 
określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z tą propozycją przedłoży: 
a) Opis proponowanych zmian. 
b) Szacunki dotyczące wpływu zmian na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę  

i na wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, wraz z uzasadnieniem. 
c) Uzasadnienie propozycji z wykazaniem zaistnienia przesłanek dokonania zmiany,  

a na żądanie drugiej Strony również dowody zaistnienia przesłanek oraz 
uzasadniających propozycje zmian umowy. 

5. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie  
w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

6. Nie stanowi zmiany umowy: 
a) Zmiana umowy w zakresie terminu płatności, terminu i zasad usuwania wad oraz 

innych nieistotnych zmian.  
b) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 
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c) Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 
stronami. 

 
§ 7 

Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy potwierdzonej przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu 
wypowiedzenia w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, pomimo wezwania go 

do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. 
b) Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu Podwykonawcom bez wcześniejszej 

akceptacji Zamawiającego. 
c) W przypadku trzykrotnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn 
nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub z własnej winy przerwał realizację 
przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres 7 dni, w terminie od otrzymania 
dodatkowego wezwania Zamawiającego. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne  
z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej przez Zamawiającego 

5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu 
wypowiedzenia w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 

wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu zapłaty, określonego  
w niniejszej umowie. 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

6. Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Zastrzeżone w umowie przesłanki do rozwiązania, wypowiedzenia umowy nie wyłączają 
prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od 
umowy, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 

 
§ 8 

Siła wyższa 
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  
i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą  
się na nią. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

4. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcą będzie język polski. 

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone  
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym 
potwierdzeniem przez drugą stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres podany w umowie. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

7. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 
interpretacji. 

8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie 
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

9. Stwierdzenie przez właściwe organy niezgodności któregokolwiek zapisu umowy,  
nie powoduje nieważności umowy, w pozostałych postanowieniach.  

10. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
11. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
 
 
 


