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Wzór Umowy  

 
zawarta w dniu ……………………………….. 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, adres do korespondencji:  
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, reprezentowaną przez:  
Pana Kamila Wójcika – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego NIK 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „NIK”, 
a  
………….. reprezentowaną przez: 
……………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej „STRONAMI”. 
 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup usług medycznych z 

zakresu medycyny pracy”, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 ze zm.), ponieważ wartość umowy jest 

mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta umowa o następującej treści (dalej jako „Umowa”): 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług medycznych, o których mowa w art. 229 § 2 kodeksu pracy i 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania 
badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.u. z 2016r. poz 2067 ze zm., 
zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników”) dla 
pracowników Delegatur NIK : 

 Białystok, ul. Akademicka 4 * 
 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 12 * 
 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36 * 
 Katowice, ul. Powstańców 29 * 
 Kielce, ul. Gen. T. Kościuszki 6 * 
 Kraków, ul. Łobzowska 67 * 
 Lublin, ul. Okopowa 7 * 
 Łódź, ul. Kilińskiego 210 * 
 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3E * 
 Opole, ul. Krakowska 28 * 
 Poznań, ul. Dożynkowa 9H * 
 Rzeszów, ul. J.I. Kraszewskiego 8 * 
 Szczecin, ul. Jacka Odrowąża 1 * 
 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 15/17 * 
 Zielona Góra, ul. Podgórna 9A * 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
2. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą usługi wymienione w ofercie Wykonawcy, która stanowi Załącznik 

do Umowy. 
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Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

§ 2. 

 

1. Świadczenia zdrowotne o których mowa w § 1 Umowy, obejmują badania kontrolne, o których mowa w art. 
229 kodeksu pracy. Umowa obejmuje także wydawanie orzeczeń, zaświadczeń i świadectw dla celów 
wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa pracy. 

2. Wykonawca stwierdza, że jest jednostką służby medycyny pracy, a badania przeprowadzi wyłącznie lekarz 
posiadający niezbędne uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników. 

3. Zakres i rodzaj badań będzie ustalany zgodnie z ww. rozporządzeniem w oparciu o skierowanie określające 
stanowisko pracy, na którym pracownik jest zatrudniony oraz występujące na danym stanowisku czynniki 
szkodliwe dla zdrowia oraz warunki uciążliwe. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz osobie badanej zaświadczenia, orzeczenia wydane w wyniku 
przeprowadzonych badań. W przypadku zalecenia osobie badanej stosowania szkieł korekcyjnych podczas 
pracy przy obsłudze monitorów ekranowych Wykonawca zobowiązany jest wydać ww. osobie odpowiednie 
zaświadczenie. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

§ 3. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania Umowy do 31.12.2022r 

 
Osoby odpowiedzialne 

§ 4. 
 

1. Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy są: 
1) Ze strony Zamawiającego : …………………………………, nr tel………………….., mail:……………. 
2) Ze strony Wykonawcy:…………………………………., nr tel……………………, mail:………………. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się poprzez 
zgłoszenie i nie stanowi zmiany umowy. 

 
Wynagrodzenie i zasady dokonywania płatności 

§ 5. 
 

1. Wartość Umowy nie przekroczy łącznej kwoty …………… zł, i dotyczy: 
 

 Delegatury w Białymstoku, ul. Akademicka 4 * 
 Delegatury w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 12 * 
 Delegatury w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36 * 
 Delegatury w Katowicach, ul. Powstańców 29 * 
 Delegatury w Kielcach, ul. Gen. T. Kościuszki 6 * 
 Delegatury w Krakowie, ul. Łobzowska 67 * 
 Delegatury w Lublinie, ul. Okopowa 7 * 
 Delegatury w Łodzi, ul. Kilińskiego 210 * 
 Delegatury w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3E * 
 Delegatury w Opolu, ul. Krakowska 28 * 
 Delegatury w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9H * 
 Delegatury w Rzeszowie, ul. J.I. Kraszewskiego 8 * 
 Delegatury w Szczecinie, ul. Jacka Odrowąża 1 * 
 Delegatury w Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 15/17 * 
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 Delegatury w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9A * 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych 
brutto podanych w ofercie oraz ilości przeprowadzonych badań. Faktury będą wystawiane w cyklu 
miesięcznym na podstawie zestawienia wykonanych w danym okresie badań, które Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do faktur.1 

3. Wynagrodzenie za usługi niewymienione w Umowie, a zlecone przez lekarza medycyny pracy, będą 
rozliczane wg cennika Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy i obowiązuje przez cały okres 
trwania Umowy. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy w niej określone 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

5. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 21 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
Nr konta bankowego Wykonawcy  
…………………………………………………………………….. 

6. Fakturę za wykonany przedmiot Umowy należy wystawiać w następujący sposób: 
Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP 526-10-58-627 

7. Fakturę należy dostarczać na następujący adres: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 
Warszawa - sekretariat Biura Gospodarczego lub elektronicznie na adres: bgo@nik.gov.pl 

8. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczone badania wyłącznie w przypadku 

zmiany podatku VAT. 
10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, pod 

rygorem nieważności, na osobę trzecią. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest 
rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” ( zwanego dalej „ Wykazem ‘’), o którym 
mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie 
informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający wstrzyma płatność 
do chwili wpisania rachunku do Wykazu, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie 
dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i 
wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu 
niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub 
wartościowym. 

 
 
  

                                                 
1 Wartość Umowy będzie określona na podstawie ceny oferty lub wartości szacunkowej, w zależności od tego która będzie wyższa. 
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Wypowiedzenie  Umowy 

§ 6. 
1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia dokonanego na piśmie, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. 
Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. 
 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje warunków 
Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z Umową oraz 
obowiązującymi przepisami w terminie trzech dni od otrzymania wezwania. 
 

3. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz podaniem 
przyczyny rozwiązania. 

 

Poufność informacji 
§ 7. 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub 
przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, 
nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby 

trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku 

zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach  
i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub 
w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie 
poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę  
i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie 
zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w 
zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do 
Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz 
poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres  
i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane  
w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują 
zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 
Przetwarzanie danych osobowych 
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§ 8. 
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w pkt XV zapytania 
ofertowego wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca 
pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w 
jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania 
do działania przy wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 
RODO oraz określone w pkt XV zapytania ofertowego. 

 
Zmiana Umowy 

§ 9. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 10. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 
2. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

 
1) oferta/y/ Wykonawcy z dnia …………………. r.  

2) cennik usług niewymienionych w Umowie 

 

 
 
 
 
 
  

 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 


