CZĘŚĆ II: PROJEKT UMOWY
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/ZO/7/2021

UMOWA NR .............................
Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres:
10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowaną w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem
0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 510734049, numer rejestrowy BDO 000027736 kapitał zakładowy 29 993 500,00 zł
wniesiony w całości, zwaną dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”, którą reprezentuje:
Prezes Zarządu – Mariusz Rychcik,
Wiceprezes Zarządu – Marek Bryszewski
a
…………………………………………., którego reprezentuje:
………………………………………………
zwanym dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”.

Mając na uwadze fakt, że:
1.

Wykonawca został wyłoniony w trybie postępowania ofertowego, na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia …………………………., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm). Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby
zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500 zł

§1
Interpretacja
1. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1.1. Załącznik nr 1 - Stan zatrudnienia na dzień 18 stycznia 2020 r. oraz występujące na
poszczególnych stanowiskach czynniki szkodliwe;
1.2. Załącznik nr 2 – Zaproszenie do złożenia oferty;
1.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
1.4. Załącznik nr 4 – Cennik usług medycznych nieobjętych wykazem ujętym w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy;
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.4. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo
mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach wymienionych we
wskazanej w ust. 1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
§2
Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

4.

Przedmiotem Umowy jest:
1.1. świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy,
wynikającej z obowiązków nałożonych na pracodawcę przez ustawę z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U.2020, poz. 320 t.j. z dnia 2020.07.30 ) oraz zgodnie z
ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U.2019, poz. 1175 t.j.
z dnia 2019.06.25) i rozporządzeniami wykonawczymi;
1.2. wizytacja lekarza medycyny pracy w ZUOK Olsztyn, mająca na celu sporządzenie wniosków
pokontrolnych w zakresie rozpoznania i oceny czynników szkodliwych występujących
w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na
zdrowie oraz zaopiniowanie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej i
ich rozmieszczenie.
Na przeprowadzenie jednej wizytacji lekarz medycyny pracy ma przewidziane 8 godzin.
Przewiduje się dwie wizytacje lekarza medycyny pracy w okresie realizacji zamówienia,
pierwszą w terminie maksymalnym 1 m-ca po podpisaniu Umowy, kolejną po 12
miesiącach od daty podpisania Umowy. Przy czym w przypadku istotnej zmiany warunków
pracy dopuszcza się dodatkową wizytację.
Wnioski z wizytacji kontrolnej lekarza medycyny pracy w ZUOK Olsztyn muszą być
szczegółowo opisane w raporcie pokontrolnym sporządzonym w ciągu 14 dni od wizytacji
i przedstawiony na ręce Służby BHP oraz Specjalisty ds. kadr i płac.
Świadczeniami wchodzącymi w zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej są objęci pracownicy
Zamawiającego oraz osoby skierowane do odbycia stażu zawodowego, jeżeli nie zostały
skierowane na badania lekarskie przez urzędy pracy.
Stan zatrudnienia (z podziałem na stanowiska pracy) oraz występujące na poszczególnych
stanowiskach czynniki szkodliwe (na dzień 18 stycznia 2020 r.) przedstawia Załącznik nr 1
do niniejszej Umowy.
Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 i 7 oraz § 12 ust. 2 pkt 2 w ramach Przedmiotu Umowy
przewiduje się wykonanie następujących usług medycznych oraz ich maksymalną ilość:
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Rodzaj usługi medycznej

Szacowana ilość

Lekarz medycyny pracy – wydanie orzeczenia
podstawowe badania laboratoryjne (morfologia krwi, badanie ogólne moczu,
OB, cholesterol całkowity, glukoza)

360

okulista

250

laryngolog

250

wydanie recepty na zakup okularów korygujących wzrok

250

neurolog

250

konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdem kat. B oraz dla
operatorów maszyn, ładowarek i pozostałych urządzeń w ruchu
orzeczenia psychologiczne dla kierowców kat. C+E (art. 39k, ust. 1, art. 39m
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 58 z późn. zm.)
orzeczenia lekarskie dla kierowców kat. C+E wg ustawy o Transporcie
drogowym (art. 39j, ust. 1, art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)

500

100

15

15

RTG

50

Szczepienie WZW typu A+B

100

szczepienie tężec + błonica

100

wizytacja lekarza medycyny pracy w ZGOK (przewidziane 8 godzin pracy lekarza
na jedną wizytację)
audiometria

250

EKG

250

Spirometria

100

Szczepienie WZW typu A

10

Szczepienie WZW typu B

10

5.

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości usług medycznych
określonych w ust. 4.

§ 3.
Termin wykonania
Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące licząc od daty jej podpisania, jednak nie wcześniej
niż od dnia ………………………………………...
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1.
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej Umowy;
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.

2.

3.
4.

zapewnienia pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu medycznego wykorzystywanych
do przeprowadzania badań spełniających wymagania określone w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019, poz. 595 z dnia 29.03.2019).
wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych), w tym
w zakresie wydłużenia czasu pracy osób niepełnosprawnych, badań okulistycznych
w związku z pogorszeniem wzroku (przepisanie okularów korekcyjnych), a także
wydawania badanym osobom orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń o zdolności lub
niezdolności do pracy zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną oraz obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i normami, w tym w szczególności w zakresie wymagań
kwalifikacyjnych lekarzy świadczących usługi.
wydawania recept na zakup okularów korygujących wzrok – w przypadku stwierdzenia
potrzeby ich stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, przez pracowników pracujących przy obsłudze
monitorów ekranowych, po przeprowadzeniu badań okulistycznych;
prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
przekazania (po zakończeniu Umowy) na swój koszt indywidualnej dokumentacji
medycznej pracowników Zamawiającego jednostce służby medycyny pracy przejmującej
zadania Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

§5
Warunki realizacji
Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie miasta Olsztyna, przy czym wszystkie badania
profilaktyczne oraz towarzyszące im pozostałe badania i konsultacje specjalistyczne oraz
szczepienia ochronne w ……………………[zostanie uzupełnione po wyborze Wykonawcy].
Świadczenie usług medycznych będzie odbywać się w sposób sprawny, tj. w najmniejszym
stopniu odrywającym pracowników od pracy, od poniedziałku do piątku, przez minimum
6 godzin w ciągu dnia.
Badania profilaktyczne oraz szczepienia będą przeprowadzane na podstawie skierowania
wydanego przez Zamawiającego.
Wykonawca rozpocznie badanie profilaktyczne osoby skierowanej przez Zamawiającego
nie później niż w terminie 2 dni roboczych lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z osobą
skierowaną na badania od momentu telefonicznego lub osobistego zgłoszenia się skierowanej
osoby, lub zgłoszenia internetowego (za pomocą odpowiedniej platformy Wykonawcy), przy
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

czym wykonanie kompleksowego badania i wydanie zaświadczeń i orzeczenia lekarskiego nie
zajmie dłużej niż 2 dni robocze.
Wykonawca dokona szczepienia osoby skierowanej przez Zamawiającego nie później niż
w terminie 14 dni roboczych lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z osobą skierowaną na
szczepienie od momentu telefonicznego lub osobistego zgłoszenia się skierowanej osoby lub
zgłoszenia internetowego (za pomocą odpowiedniej platformy Wykonawcy).
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych u pracownika określa uprawniony lekarz w oparciu
o skierowanie oraz obowiązujące Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań
profilaktycznych pracowników stanowiące Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MZiOS w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Wykonawca ma prawo, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, do wykonywania
dodatkowych badań niezbędnych do wydania orzeczenia wynikających z:
7.1.
Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 2067 z poźn.
zm. ) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów
przewidzianych w Kodeksie pracy;
7.2.
oceny Zamawiającego co do ustalenia przydatności pracownika do pracy na określonymi
stanowisku pracy.
Orzeczenie lekarskie może być wydane bez przeprowadzenia przez Wykonawcę niektórych badań
wymienionych w § 2 ust.4, jeżeli ich wykonanie nie jest uzasadnione rodzajem wykonywanej
pracy przez osobę kierowaną , a także w sytuacji, gdy przedstawi ona aktualne badanie w tym
zakresie.
W ramach realizacji Umowy lekarz, na podstawie przeprowadzonych badań okulistycznych,
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzając potrzebę stosowania okularów
korekcyjnych do obsługi monitora ekranowego przez pracownika zatrudnionego przy obsłudze
monitora ekranowego, dokona zapisu w orzeczeniu: „Konieczne używanie okularów korekcyjnych
do obsługi monitora ekranowego”, natomiast w przypadku konieczności zmiany dotychczasowo
używanych okularów dokona zapisu: „Konieczna zmiana dotychczasowo używanych okularów
korekcyjnych do obsługi monitora ekranowego”.
Wykonawca (lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne) wystawi i przekaże osobie
kierowanej orzeczenie w dwóch egzemplarzach o przeciwwskazaniach (lub ich braku) do pracy na
określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, w formie przewidzianej
przez obowiązujące przepisy.
Zamawiający prowadzi rejestr wydanych skierowań na badanie z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej.
Wykonawca jest zobowiązany przesłać na adres e-mail: a.leszczynska@zgok.olsztyn.pl
comiesięczny wykaz przeprowadzonych badań z podziałem na działy produkcyjne ZGOK oraz
sumaryczne zestawienie badań za dany miesiąc (na dany dzień).

13. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
13.1.

Ze strony Zamawiającego:

Pani Anna Leszczyńska, e-mail: a.leszczynska@zgok.olsztyn.pl, tel. 89 555 20 24 lub 605 130
841 oraz Pani Katarzyna Duraj, e-mail: k.duraj@zgok.olsztyn.pl, tel. 89 555 20 25 lub
605 133 993
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13.2.

1.

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………….

§6
Zasady wynagradzania Wykonawcy oraz terminy zapłaty
Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie maksymalnie do wysokości
……………… zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. r. oraz zgodnie
z poniższym zestawieniem:

Rodzaj usługi medycznej

Szacowana
ilość

Lekarz medycyny pracy – wydanie orzeczenia

360

podstawowe badania laboratoryjne (morfologia
krwi, badanie ogólne moczu, OB, cholesterol
całkowity, glukoza)

500

okulista
wydanie recepty na zakup okularów
korygujących wzrok
laryngolog

250

neurolog

250

konsultacje psychologiczne dla osób kierujących
pojazdem kat. B oraz dla operatorów maszyn,
ładowarek i pozostałych urządzeń w ruchu
orzeczenia psychologiczne dla kierowców kat.
C+E (art. 39k, ust. 1, art. 39m ustawy z dnia 6
września 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
orzeczenia lekarskie dla kierowców kat. C+E wg
ustawy o Transporcie drogowym (art. 39j, ust. 1,
art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z
późn. zm.)

Cena jednostkowa
Wartość
netto/brutto [zł] netto/brutto [zł]

250
250

100

15

15

RTG

50

Szczepienie WZW typu A+B

100

szczepienie tężec + błonica
wizytacja lekarza medycyny pracy w ZGOK
(przewidziane 8 godzin pracy lekarza na jedną
wizytację)

100

audiometria

250

EKG

250

Spirometria

100

Szczepienie WZW typu A

10

Szczepienie WZW typu B

10

2

RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO
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2. Strony przyjmują za okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane w danym miesiącu usługi medyczne
wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów ilości faktycznie wykonanych badań danego rodzaju
oraz cen jednostkowych za wykonanie tych badań, określonych w powyższej tabeli.
4. Ceny jednostkowe, określone w powyższej tabeli są stałe w okresie obowiązywania Umowy,
niezależnie od ilości faktycznie wykonanych badań oraz obejmują wszelkie koszty Wykonawcy
związane bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności
koszty wykonania badań, wydania orzeczenia lekarskiego, wydania recept na zakup okularów
korygujących wzrok – w przypadku stwierdzenia potrzeby ich stosowania, etc.
5. Ceny jednostkowe, określone w powyższej tabeli nie obejmują kosztów przeprowadzonych
dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych lub badań dodatkowych, nie
uwzględnionych w § 2 ust. 4, o które lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne poszerzył
jego zakres.
6. Kosztami przeprowadzonych dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych lub badań
dodatkowych, nie uwzględnionych w § 2 ust. 4, Wykonawca obciąży Zamawiającego po cenach
zawartych w cenniku badań obowiązującym u Wykonawcy w dniu składania oferty, stanowiącym
załącznik nr 3 do Umowy.
Ceny określone w załączniku nr 3 są stałe w okresie obowiązywania Umowy.
7. Zapłata wynagrodzenia będzie odbywać się na podstawie prawidłowo wystawianych przez
Wykonawcę faktur wraz z załącznikami, w terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia, na numer
rachunku Wykonawcy umieszczony na fakturze. Podstawą do wystawienia i załącznikiem do
faktury jest zestawienie wykonanych czynności za dany okres rozliczeniowy.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres zamówienia.
9. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
10. Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą elektroniczną,
zapisanych w formacie PDF, tylko i wyłącznie z/na adresu/adres mailowy wskazany poniżej.
adres mailowy Zamawiającego:

adres mailowy Wykonawcy:

faktury@zgok.olsztyn.pl
12. Za datę doręczenia Zamawiającemu faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień wysłania maila
z i na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym w godzinach pracy, tj. od 7:00 do 15:00. Faktury
będą wysyłane w pliku zabezpieczonym odpowiednim hasłem.
13. Nie dopuszcza się wysyłanie faktur z i na inne adresy pod rygorem nie przyjmowania takich
faktur.
14. Zamawiający informuje, że posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF, która
umożliwia przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych na numer PEPPOL,
którym jest numer NIP Klienta: 7392954369.
15. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Podane rachunki bankowe muszą być rachunkami związanymi z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz muszą być wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, chyba
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że Wykonawca lub Podwykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście
podatników VAT”.
16. Brak Wykonawcy lub Podwykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę rachunku bankowego innego niż związany z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”, nie jest okolicznością, za którą
ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w takim wypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do
zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.
§7
Odpowiedzialność, kary umowne
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług medycznych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 (razem wartość brutto);
2) z tytułu rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% od niezrealizowanej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w
§ 6 ust. 1 (razem wartość brutto).
2. Strony ustalają, że kary umowne, naliczone Wykonawcy, mogą zostać potrącone
z należnego mu wynagrodzenia.
3. Wykonawca nie będzie obowiązany do zapłaty kar, jeżeli opóźnienie wyniknie
z okoliczności nie leżących po jego stronie, w szczególności z okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego.
4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar, jeżeli opóźnienie Wykonawcy nie spowodowało
szkody po stronie Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca usunął wszelkie skutki opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kary umowne zastrzeżone na wypadek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie będą potrącane z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelności.

1.

2.

§8
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
W razie 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 tych okolicznościach.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
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§9
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym,
ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem,
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
z niej wynikających, w szczególności w przypadku gdy:
1)
Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonywania poszczególnych zleceń w ramach
niniejszej Umowy;
2)
Wykonawca świadczy usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
3)
w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony danych
osobowych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W przypadku, gdy łączna wartość kar umownych przekroczy równowartość 20% wartości
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
Zamawiający, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy, może rozwiązać Umowę
w trybie natychmiastowym ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy
za wypowiedzeniem.
§ 10
Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę
[niniejszy paragraf będzie obowiązywał w przypadku podpisania Umowy z Wykonawcami wspólnie
realizującymi Umowę]
1. Wykonawca może realizować Umowę w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą
Partnerzy wskazani w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej
wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawcę rozumie się również Partnerów
wchodzących w skład konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień
niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.
3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów)
realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur,
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę.
4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 jest ………………………………………………..
5. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem wszystkich
Wykonawców (Partnerów).
6. W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowiązany jest do przedłożenia
Umowy Konsorcjum, nie pozostającej w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy
i dokumentami, o których mowa w §1, najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji Umowy.
§ 11
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w szczególności w następujących
przypadkach:
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1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy;
2) sytuacje, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności,
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
4) zmian zatrudnienia, struktury organizacyjnej lub zmian stanowisk pracy pracowników
Zamawiającego.
5) stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte
wykonanie tej umowy.
2. Zamawiający przewiduje, że zmiany Umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) terminu realizacji Umowy;
2) ilości poszczególnych badań/czynności objętych Umową;
3) wynagrodzenia, która będzie konsekwencją zmiany stawki podatku VAT oraz ilości
poszczególnych badań/czynności objętych niniejszą Umową;
4) poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego
wynagrodzenia;
5) zmiany ilości poszczególnych badań/czynności przy zachowaniu cen jednostkowych;
6) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
3. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

§ 12
Postanowienia końcowe
Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Strony zastrzegają sobie adresy dla doręczeń zgodnie z komparycją Umowy. W przypadku zmiany
adresu Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia, wszelkiej
korespondencji na dotychczasowy adres, za skuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania
jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory wynikające
z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich roszczeń związanych
z odstąpieniem od Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji (sądowej
i pozasądowej).
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do
wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak niniejszy
egzemplarz.

______________________
Zamawiający

______________________
Wykonawca

10

