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UMOWA  NR   _____________ 

 

zawarta w dniu __.__.2019 roku w ___________ pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56 , 27-500 Opatów  

 

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”)  

 

oraz 

__________________________________________________, 

(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), w imieniu którego występuje: 

 

- _________________ 

 

o następującej treści: 

  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  

Przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych 37 uczniów w okresie do 05 

września 2019 r. . 

Umowa realizuje obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywającą na 

pracodawcach w odniesieniu do osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 

27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1184 ze zm.).   

2. Zakres opieki zdrowotnej w odniesieniu do uczniów obejmuje badania wstępne, do 

których zapewnienia Zamawiający jest obowiązany na podstawie Kodeksu Pracy, ustawie 

o służbie medycyny pracy i innych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz 

uczniów.  

4. Przedmiot umowy obejmuje elementy rozliczeniowe wymienione w Formularzu cenowym, 

stanowiącym integralną część umowy.  

5. Podane w Formularzu cenowym ilości osób objętych badaniami są ilościami stałymi. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie udzielania 

świadczeń przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w 

obowiązujących przepisach. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1.  Warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych będą realizowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.08.2014 (Dz. U. 2014 poz. 1144 ze zm.) w 
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sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy.  

2.  Osoby objęte umową, mające skierowanie od szkoły mogą być rejestrowane osobiście lub 

telefonicznie i badane zgodnie ze wskazówkami metodycznymi, stanowiącymi załącznik 

nr 1 do w/w rozporządzenia. 

3. Wskazany termin wizyty/badania nie może przekroczyć jedno lub dwudniowego okresu 

oczekiwania, chyba że za obopólną zgodą zostanie on wydłużony. 

4. Badania profilaktyczne zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego będą 

wykonywane nie dłużej niż w ciągu dwóch dni roboczych.  

5.  Po wykonaniu badań Wykonawca wystawia orzeczenie lekarskie w formie Zaświadczenia. 

   Zaświadczenie zawierające orzeczenie będzie wydawane w dwóch egzemplarzach i 

przekazane osobie poddanej badaniu w celu złożenia go w szkole. 

  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

    1) prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami oraz 

rejestracji zgłaszających się osób objętych niniejszą umową, na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach, 

    2) poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie wykonania postanowień niniejszej 

umowy,  w sytuacjach tego wymagających, w sposób i na zasadach każdorazowo 

uzgodnionych przez Strony. 

2. Kontrole określone ust. 1 pkt 2 następują na wniosek Zamawiającego, skierowany do 

Wykonawcy i odbywają się przy współudziale upoważnionych przez Strony 

przedstawicieli. 

3.  Pod względem merytorycznym kontrole nad Wykonawcą sprawuje Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy, zgodnie z art. 17-19 ustawy o służbie medycyny pracy. 

4.  Zamawiający może kontrolować inne warunki umowy, z wyjątkiem zastrzeżonym w ust. 

3. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest wobec Wykonawcy do: 

1) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych. 

2) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków 

pracy. 

3) udostępniania wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony 

zdrowia.  

 

§ 5 

1.  Przewidywana wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy:  …PLN brutto (słownie). 
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2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone poprzez przemnożenie ilości 

faktycznie wykonanych usług przez ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy i Wykonawca nie nabywa z tego tytułu 

prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostają ustalone 

na okres ważności umowy. Nie przewiduje się waloryzacji cen jednostkowych. 

4. Należności za wykonane badania będą regulowane  po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury/ rachunku, przelewem na konto Wykonawcy nr 

______________________________________________,  w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę. 

Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

5.  W przypadku gdy Zamawiający  zaprzestanie płatności na rzecz Wykonawcy, to po 

przekroczeniu terminu płatności ponad 40 dni od ustalonej w ust. 4 daty płatności, 

Wykonawca będzie miał prawo do zaprzestania udzielania świadczeń objętych niniejsza 

umową. W takim przypadku Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie za usługi w 

gotówce według aktualnie obowiązującego cennika ogólnego. 

6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy 

odpowiednio dostosowana. 

 

§ 6 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od ___________ r. do ____________ r. 

lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1, w zależności od tego, które z tych 

zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

następujących przypadkach: 

1) Zamawiający  

    a) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości 

udzielanych przez Wykonawcę świadczeń, 

    b) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania 

niniejszej umowy, 

2) Wykonawca – w razie nie wykonywania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z 

§ 4. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.   

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy, 
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2) zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej  

umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy. 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go 

przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

2. Skutki wykonania prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w 

ust.1 odnoszą się jedynie do tych usług przewidzianych do wykonania na podstawie 

niniejszej umowy, które nie zostały wykonane przed skorzystaniem przez Zamawiającego 

z prawa do odstąpienia od umowy. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wygasa z upływem 90 dni 

liczonych od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zdarzeniach i 

okolicznościach wymienionych w ust. 1.  

 

§ 8 

Ustala się następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie określonych w § 2 ust. 3, 4 i 5 czynności w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 

2) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Kara 

nie dotyczy przypadków, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz § 7 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności 

przysługujących Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych dotyczących pracowników 

uprawnionych, w szczególności dotyczących ich stanu zdrowia, w sposób określony w 

ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000, 

ze zm.) oraz w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw 

Pacjenta (t.j. Dz.U.2017r. poz. 1318). 

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy udostępniania informacji wymaganych 

przez uprawnione organy państwowe oraz informacji dostępnych publicznie. 

 

§ 10 

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

Cywilnego oraz ustawy o służbie medycyny pracy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do 

Umowy, pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa przewiduje inaczej. 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
LIDER PROJEKTU:           

                   Województwo Świętokrzyskie –  
                   Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
                   25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13                          
                         

  

PARTNER PROJEKTU: 
BFI BURGENLAND 

 – BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE. 

Grazer Straße 86 | A-7400 Oberwart 

 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość 

miejscowa Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie). 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

  


