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UMOWA – wzór 
  
zwana dalej „Umową”, a zawarta w dniu                      r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy 
Stronami: 
   /-/ Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP 6891190300, 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, a reprezentowaną przez – Pana/ią                                                                                                   
_________________  na podstawie pełnomocnictwa nr               z dnia            udzielonego 
przez ______________________________________, 
a 
   /-/                     ______  ____ , ul. ______                          , NIP:                                 , tel.               
_____              , zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą”, a reprezentowanym/-ą przez: 
Pana/ią ______________________________________, 

 
PREAMBUŁA 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 
zgodnym z regulaminem wewnętrznym jednostki „Zapytanie ofertowe”. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania „Badania 
profilaktyczne w zakresie medycyny pracy na rok 2022 dla Jednostek Obsługiwanych 
przez Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych”, wobec czego Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi: „Badania profilaktyczne w zakresie medycyny 
pracy na rok 2022 dla Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych  
w Ustrzykach Dolnych”. 

2. Badania wykonywane będą każdorazowo na podstawie skierowania wystawianego przez 
poszczególną Jednostkę a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia stosownego 
orzeczenia lekarskiego każdej zgłoszonej osobie.  

3. Skierowanie, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinno zawierać: 

• określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 

• określenie stanowiska pracy, na którym osoba jest lub będzie zatrudniona, 

• informację o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub 
czynników uciążliwych. 

4. Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Wykonawcy. 
5. Badania będą wykonywane w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, minimum 

dwa dni w tygodniu: 

• w dniach: …………………………………………………………… 

• poradnia czynna  ………………………………………………….. 
6. Badania powinny być wykonywane i dokumentowane zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS  

z 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2067 z późn. zm.). 

7. Ilości podane w załączniku oferty są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej 
zmianie. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

§ 3 
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę w wysokości _____ zł, określonej 
w formularzu ofertowo – cenowym Załącznik nr 1 z dnia _____, przedstawionym  
w postępowaniu zaproszenie do złożenia oferty „Badania profilaktyczne w zakresie 
medycyny pracy na rok 2022 dla Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług 
Wspólnych w Ustrzykach Dolnych”. 
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2. Cena ma charakter stały, może ulec zmianie jedynie w wypadku urzędowej zmiany stawek 
Vat. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za przedmiot zamówienia, przelewem  
w terminie 14 dni od daty wykonania usługi i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za dzień zapłaty należności stwierdzonych fakturami uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. Błędne wystawienie faktury przez Wykonawcę, w tym błędną cenę przedmiotu 
zamówienia, spowoduje ponowny bieg terminu 14-dniowego liczonego od daty doręczenia 
poprawionych dokumentów. 

6. Zamawiający dopuszcza, a nawet zleca osobom trzecim (na nieobecność lekarza 
prowadzącego) przez Wykonawcę świadczeń, będących przedmiotem umowy. 

7. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zlecenia przez podwykonawcę (osobę trzecią) jak za działanie własne. 

 
§ 4 

Rozwiązanie  od umowy 
1. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy: 

1) Zamawiający zalega z opłatami dłużej niż 30 dni od daty wystawienia faktury/rachunku. 
2) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli Wykonawca 

trzykrotnie nie wywiąże się ze świadczonych usług.  
 

§ 5 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień 31.12.2022 r. 
 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać zapłaty za wykonany przedmiot 
Umowy do czasu odstąpienia od Umowy (tj. za dostawy wykonane do czasu odstąpienia 
od Umowy). 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. Stronom przysługuję prawo rozwiązania umowy z możliwością jej rozwiązania przez każdą 
ze stron za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie,  
a w razie braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 7 
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 niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan 
nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa, pandemia), powinno być 
udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.  
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§ 8 

Rodo 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje Wykonawcę (a tym samym jego 
przedstawicieli, pełnomocników i/lub reprezentantów), że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych 
w Ustrzykach Dolnych, z siedzibę przy ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 
13 461 16 07; 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Dobra 8, pocztą elektroniczną na adres mail: 
iod@cuw-ustrzyki.pl, tel.: 13 461 16 07; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu prowadzenia postępowania pn: „Badania profilaktyczne w zakresie 
medycyny pracy na rok 2022 dla Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług 
Wspólnych w Ustrzykach Dolnych”. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest niedopuszczenie do uczestnictwa w postępowaniu; 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO;   

10)  Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

mailto:iod@cuw-ustrzyki.pl
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

3. Wykonawca (przez co należy rozumieć również jego przedstawicieli, pełnomocników i/lub 
reprezentantów) oświadcza, iż, składając swój podpis pod Umową, zapewnia, że zapoznał 
się  z treścią ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu /powyżej/, a przy tym te informacje są dla 
niego w pełni zrozumiałe. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.).  

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, strony rozstrzygają na 
drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrywaniu 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 
Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na 
adresy wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie doręczoną.  

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron umowy. 

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
      Załącznik nr 1 – Formularz cenowo - ofertowy Wykonawcy 
      

 
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto, parafowano każdą z jej stron (tj. kart formatu A4), za 
wyjątkiem ostatniej, którą opieczętowano i podpisano. 

 
 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 

 

 

 


