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z dnia 15.11.2017r. 

 

Umowa Or ……………. 

 

Zawarta w Mławie w dniu……………., pomiędzy: 

Powiatem Mławskim – Starostwem Powiatowym w Mławie 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

06-500 Mława 

NIP 569-176-00-40 

w imieniu, którego działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Mławie – Starosta Mławski Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski. 

 

Zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

Firmą: ……………………………………………………………….zwaną dalej Wykonawcą.  

W rezultacie dokonanej przez Zamawiającego akceptacji oferty, została zawarta umowa 

zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny 

pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi na rzecz 

kandydatów do pracy i pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w okresie od 

01.02.2018r. do 31.12.2019r.”, określonych szczegółowo w Istotnych Warunkach 

Udzielenia Zamówienia oraz ofercie (formularz cenowo – ofertowy) złożonej przez 

Wykonawcę w dniu ………………………………….. 

2. Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia oraz oferta (formularz cenowo – ofertowy),                        

o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej umowy i są jej integralną 

częścią.  

3. Na badania lekarskie pracownicy będą zgłaszać się do gabinetu mieszczącego się                

w Przychodni ……………………..w Mławie, przy ul. ……………………….                  

w uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę terminach na podstawie 

skierowań wydanych przez Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę z zastrzeżeniem, że mają być one wykonywane na terenie Miasta Mławy.   

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia skierowanym pracownikom dostępu do 

usług, które są przedmiotem niniejszej umowy, poza kolejnością lub po ustaleniu 

terminu oraz godziny przyjęcia. 
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5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 

określonym stanowisku lub orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania 

zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzyma każdy pracownik                  

w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio po badaniu.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia lekarzowi wykonującemu badania  

profilaktyczne pracowników: 

1) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia 

lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badan i pomiarów tych 

czynników.  

2) udziału w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (jeśli taka zostanie 

powołana)  

3) przeglądu stanowisk pracy, 

4) udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części 

odnoszącej się  do ochrony zdrowia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania umowy w zakresie 

określonym w Istotnych Warunkach Udzielenia Zamówienia oraz w zakresie 

wynikającym z niniejszej umowy.   

8. Zamawiający dopuszcza zlecanie osobom trzecim przez Wykonawcę niektórych 

świadczeń, będących przedmiotem umowy. Koszt zleceń obciąża Zleceniobiorcę. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2019r.,              

w szczególności: 

1) Wykonanie profilaktycznych okresowych badań lekarskich dla grupy 84 

       osób w terminie do 04.03.2018r.  

2) Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych                                

       i kontrolnych dla grupy 30 pracowników – w terminie: 01.02.2018r. –  

      31.12.2019r. 

3) W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczony po upłynięciu terminu wskazanego                

w ust. 1 pkt 1.  
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4) Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie 

faktury,  za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 3 ust. 3. 

5) Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody, 

strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 

§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie umowne, 

tj.  

1) za wykonanie profilaktycznych okresowych badań lekarskich, dla grupy 84 osób 

(określonych w Części I formularza cenowo - ofertowego): wartość netto: 

………………… zł. do której zostanie naliczony VAT – ………..%, w wysokości 

…………. zł. co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………. 

/słownie/: …………………………………………………………………………… 

2) za każdorazowe wykonanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych                           

i kontrolnych, przewidzianych dla grupy 30 osób (określonych w Części II 

formularza cenowo – ofertowego) wartość:  

 

Lp. Rodzaj badania Ilość 

badań 

cena 

Netto Stawka 

VAT 

brutto 

1 Badanie ogólne lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne 

(wraz z orzeczeniem, badaniem osłuchowym, 

pomiarem ciśnienia tętniczego) 

30   Kwota w  zł. x 

30 osób = 

…………... zł.  

2 Badanie okulistyczne (w związku                                   

z wykonywaniem pracy przy monitorze ekranowym 

powyżej 4 godzin) 

30   Kwota w zł. x 

30 osób = 

…………... zł.  

 

3) w przypadku konieczności wykonania badań lub konsultacji nie uwzględnionych                    

w ofercie, Zamawiający ma obowiązek uzgodnienia każdorazowo z Wykonawcą 

zakres badań oraz cenę usługi.  

 

2. Płatność za przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1 pkt 1 nastąpi w ciągu 14 dni od 

daty przedłożenia faktury Zamawiającemu. Za termin płatności uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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3. Rozliczenie płatności za przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1 pkt 2 będzie 

następowała każdorazowo za cały miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia 

miesiąca następnego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,                             

pod warunkiem, że takie badania odbyły się w danym miesiącu.  

4. Fakturę należy wystawić na:  

Nabywca: Powiat Mławski 

            ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

            06-500  Mława 

            NIP 569-176-00-40 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Mławie 

   ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

                  06-500 Mława. 

§ 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

……………………………….    …………………………………. 

Wykonawca       Zamawiający 


