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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 
 

Umowa ……………………. 
 
zawarta dnia ………………………… r. pomiędzy: 
 
………………………… z siedzibą przy ul. ……………………. w ………….…………... nr KRS ……………………., 
REGON ……………………….., NIP ……………………., reprezentowaną przez: 
 
- ………………………………………………………….. 
zwaną dalej Zleceniobiorcą 

a 
 

Pałacem Młodzieży z siedzibą przy Pl. Defilad 1, w Warszawie, kod pocztowy: 00-901 
NIP:  525-15-70-588, REGON: 000187062 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą reprezentowanym na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.                                     
nr GP-0052/4148/2011 przez: 
 
- Urszulę Wacowską – Dyrektora. 
 
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000  
euro, zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).  
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na świadczenie 
usług obejmujących badania lekarskie w zakresie medycyny pracy została zawarta Umowa    
o następującej treści: 
 

§1 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na 
wykonywaniu:     
1. profilaktycznych badań: 

a) wstępnych, 
b) okresowych, 
c) kontrolnych, 
przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy oraz badań wykonywanych przez 
lekarzy specjalistów zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 
69, poz. 332 ze zm.) 

2. badań laboratoryjnych koniecznych do wykonania zgodnie z w/w rozporządzeniem. 
 

§2 
1. Za świadczone usługi ustala się cenę: 

- badanie z wydaniem orzeczenia przez lekarza medycyny pracy – ………….. zł 
(słownie: ……………………………………..); 

- badanie przez lekarza specjalistę (laryngolog, neurolog, okulista) – ……………. zł 
(słownie: ……………………………………..); 
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- psychotechnika kierowców – …………….. zł (słownie: ……………………………………………); 
- wpis do książeczki sanitarno – epidemiologicznej – ……………….. zł (słownie: 

………………………………………………….); 
- RTG klatki piersiowej – ………………… zł (słownie: ……………………………………. złotych); 
- EKG – ……………….. zł (słownie: …………………………………. złotych); 
- pole widzenia – …………………… zł (słownie: …………………………………………………..); 

 
2. Szacunkowa roczna wartość usługi wynosi brutto …………………………. zł (słownie: 

.................................................... złotych). 
3. W przypadku istotnego wzrostu cen towarów i usług Strony będą negocjować nowe 

warunki cenowe za świadczenie wyżej określonych usług. 
4. Należności za wykonane badania i wydanie orzeczeń będą regulowane miesięcznie, 

przelewem na podstawie rachunku wystawionego dla Zleceniodawcy, na rachunek 
bankowy Zleceniobiorcy nr ………………………………………………………………………………… w ciągu 
21 dni od daty otrzymania rachunku. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień dokonania 
obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo 
naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Jeżeli opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni, Zleceniobiorca może wstrzymać 
świadczenie usług, powiadamiając Zleceniodawcę o terminie rozwiązania Umowy. 

 
§3 

1. Wyżej wymienione usługi Zleceniobiorca będzie wykonywał na podstawie imiennych 
skierowań, wystawianych każdorazowo przez Zleceniodawcę. Skierowanie powinno 
zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zameldowania pracownika, a także 
stanowisko pracy i występujące szkodliwości i narażenia.  

2. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy Zleceniobiorca będzie przekazywał 
badanemu pracownikowi w dwóch egzemplarzach, jedno dla pracodawcy, drugie dla 
niego samego. 

 
§4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.                  
do dnia 31 grudnia 2015 r. 
 

§5 
Umowa może zostać rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 
 

§6 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie     

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2.  Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadamiać o wszelkich zmianach dotyczących m.in.     

osób upełnomocnionych do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków, 
zmiany siedziby firmy itp. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane na piśmie pod rygorem      
nieważności. 
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4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniodawcy. 

 
§7 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy,                           
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr. 112 poz. 1198 ze zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- 
również w zakresie firmy. 

3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą 
podlegały informacje zawarte w niniejszej Umowie stanowiące informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą. 

 
§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zleceniobiorca. 

 
 
  Zleceniodawca     Zleceniobiorca                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


