
 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

WZÓR UMOWY    Nr …. /2018 

Zawarta w dniu …………………2018 r. w Białymstoku pomiędzy: 

Powiatem Białostockim, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku,  

z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1, 15-365 Białystok, NIP 966-05-90-610, REGON 050869213 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Dorotę Kolenda – Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy, 

 a ................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez:………...…………………………………......................... 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: DO.26.9.2018, na badania 

lekarskie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz badania lekarskie osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Białymstoku przeprowadzonego 

w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do 

ustawy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 44/2017 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zawarto umowę o następującej treści. 

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  przeprowadzanie badań  lekarskich pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz badań lekarskich osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku. 

2. Integralną część umowy stanowią:  

1) Ogłoszenie o zamówieniu,  

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

3) Oferta Wykonawcy. 

3. Badania będą wykonywane zgodnie z:  

1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.  

w sprawie przeprowadzania 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 z późn. zm.),  

2) Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.), 

3) Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania badań zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami 

współczesnej wiedzy medycznej oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.  

5. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą świadczone przez lekarzy posiadających 

uprawnienia oraz posiadających specjalizację w zakresie badań objętych umową. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób 

kierowanych na badania, a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu dokonywania 

zmian ilościowych. 

7. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie sukcesywnie kierował na badania 

pracowników oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP  

w Białymstoku w zależności od potrzeb. 

8. Do współpracy przy realizacji umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Anna Naumowicz – Kierownika Działu Organizacji i Kadr, 

Małgorzata Miklaszewska – Stanowisko ds. Administracyjno - Gospodarczych 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

 



§ 2  

 

1. Badania, o których mowa w niniejszej umowie będą wykonywane w dniach ……………..  

w godzinach …………..... w Białymstoku, ul. ……..……………………………………., 

badania z zakresu …………………………………………………………………………….….. 

będą wykonywane przez inny podmiot, tj.  ……………………………………….…………….. 

2. Wykonawca będzie przeprowadzał badania osób ze skierowaniem wystawionym i podpisanym 

przez pracowników Zamawiającego. 

3. O zakresie badań decyduje lekarz uprawniony do przeprowadzania badań, na podstawie 

wydanego skierowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Maksymalny okres wykonania badań od dnia zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji do 

dnia otrzymania zaświadczenia nie może być dłuższy niż:  

1) 4 dni robocze od dnia stawienia się osoby skierowanej. W uzasadnionych przypadkach 

termin ten może zostać wydłużony do 5 dni roboczych – pracownicy Urzędu; 

2) 5 dni roboczych, w przypadku, gdy będzie wymagane wykonanie badań do celów sanitarno 

– epidemiologicznych okres ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych – osoby 

kierowane przez Dział Szkoleń, Dział Instrumentów Rynku Pracy oraz Dział Aktywizacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

5. Badania osób zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego i osób posiadających orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności będą przeprowadzane w miarę możliwości  

w ciągu jednego dnia pod warunkiem, że osoby te na badania zapiszą się w godzinach 

porannych tzn. 8.00 – 10.00. Zasada ta nie dotyczy badań do celów sanitarno – 

epidemiologicznych. 

6. Po przeprowadzeniu badań Wykonawca wystawia stosowne zaświadczenia, o których mowa w 

Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy i wydaje je bezpośrednio osobie 

skierowanej na badania. Zaświadczenia wydane osobom, które w wyniku przeprowadzonych 

badań zostały uznane za zdolne do podjęcia pracy, wykonywania zawodu, uczestnictwa w 

szkoleniu, odbywania stażu, uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych muszą być 

ważne minimum 24 miesiące od daty przeprowadzenia badań, o ile nie zachodzą przesłanki z 

przepisów prawa, wynikające ze stanu zdrowia osoby badanej, do wskazania przez lekarza 

medycyny pracy krótszego terminu ważności. 

7. Na wniosek Zamawiającego duplikat zaświadczenia zostanie przekazany bezpośrednio 

Zamawiającemu. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom badanym, 

które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć 

kwoty brutto ……………… zł. (słownie:…….……………..………………………………). 

2. Odpowiedzialność za kontrolę nieprzekroczenia wartości przedmiotu umowy określonego  

w ust. 1 spoczywa na Zamawiającym, po wyczerpaniu środków umowa ulegnie rozwiązaniu. 

3. Dniem zapłaty określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Należność wynikającą z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto  

o numerze ……………………………………………………………………..………..………. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie badań będzie obliczane za usługi wykonane  

w okresie każdego 1 (jednego) pełnego miesiąca kalendarzowego, na podstawie stawek za 

poszczególne badania określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 

6. W przypadku konieczności wykonania badań w zakresie nie ujętym w Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik do umowy, odpłatność za te badania zostanie ustalona przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Przy ustaleniu odpłatności będzie 

uwzględniany  zakres czynności dla danego zawodu lub szkolenia, który jest najbardziej 

zbliżony do zawodu lub szkolenia ujętego w Formularzu cenowym. 

7. Po wykonaniu usługi, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, Wykonawca wystawia 

fakturę/rachunek za przeprowadzone badania wraz z wykazem przebadanych osób. 

Faktury/rachunki powinny być wystawione: 

1) oddzielnie za badania przeprowadzone do:  

a) podjęcia pracy, 

b) wykonywania zawodu,  



c) uczestnictwa w szkoleniu,  

d) odbywania stażu,  

e) uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych. 

2) oddzielnie za badania ze względu na źródło finansowania: 

a) budżet,  

b) Fundusz Pracy,  

c) EFS, 

d) PFRON, 

e) inne, 

3) oddzielnie dla:  

a) Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,  

b) Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1. 

8. Za wykonanie badań Wykonawca wystawia oddzielne faktury/rachunki wraz  

z dołączonymi wykazami przebadanych osób na rzecz:  

1) Nabywca/Odbiorca: Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok,  

ul. Pogodna 63/1, NIP 966-05-90-610 - w przypadku badań: 

a) pracowników PUP w Białymstoku 

b) osób nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zarejestrowanych jako 

osoby bezrobotne i osoby poszukujące pracy, 

c) osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zarejestrowanych jako 

osoby bezrobotne, 

d) osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zarejestrowanych jako 

osoby poszukujące pracy, zamieszkałych na terenie powiatu ziemskiego białostockiego, 

2) Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska1, 15-950 Białystok, NIP: 966 211 72 20, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  

lub według wskazań Zamawiającego - w przypadku badań osób posiadających orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, zamieszkałych 

na terenie powiatu grodzkiego Miasto Białystok.  

9. Faktury/rachunki wystawiane na rzecz Miasta Białystok będą przekazywane za 

pośrednictwem Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentów 

rozliczeniowych od Zamawiającego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku.  

10. Płatność należności za wykonane badania będą przekazywane przez: 

1) Urząd Miasta w Białymstoku na konto Wykonawcy w terminie 30 dni; 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z wykazem 

przebadanych osób. 

11. Wystawione faktury/rachunku należy przesłać na adres Powiatowy Urząd Pracy  

w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1 w przypadku osób kierowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 

§ 4 

 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) W wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 za naruszenie 

postanowień zawartych w § 2 ust. 4-6, 

2) W wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3) W wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 z tytułu odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z notą obciążeniową wystawioną 

przez Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i 

wysokość naliczonej kary umownej. 

3. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub 



nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub 

szkoda powstała z przyczyn dla których strony nie zastrzegły kar umownych. 

4. Opóźnienie w zapłacie faktury przez Zamawiającego nakłada na niego obowiązek zapłaty 

odsetek ustawowych. 

§ 6 

 

1. Umowa może zostać rozwiązania przez każdą ze Stron w formie pisemnej w każdym czasie, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia bez podawania powodów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo kontroli prawidłowości realizacji niniejszej umowy, 

2) prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie: 

a) nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nie 

przestrzegania warunków określonych w § 2 ust. 4, 

b) wykreślenia Wykonawcy z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wykreśleniu  

z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

4. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług; 

2) Zmiany ceny poszczególnych badań spowodowana zmianą przepisów ogólnie 

obowiązującego prawa w tym zakresie; 

3) 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 powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

6. Dokonywanie zmian umowy odbywa się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego  

w przypadku zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 

9. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową 

właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA  

 

…………………………… ……………………………….. 


