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UMOWA NR ……………………….. 
 
Zawarta w dniu …………….. w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy: 
Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim z siedzibą przy pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-20-96-439,  
w imieniu i na rzecz którego działa 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30 ,47-220 Kędzierzyn-Koźle   
reprezentowany przez: 
Beatę Malajkę – Dyrektora 
Działającej na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
zwanym dalej w umowie „Zamawiającym” 
a 

…………………………. 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………., numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………; 
REGON: ………………, reprezentowaną przez: 
………………………… 

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W związku z zakończonym postępowaniem (zapytanie ofertowe CUW.26.3.2019.MK), na podstawie oferty wykonawcy z 
dnia ………. oraz informacji o wyniku postepowania, strony uzgadniają, co następuje: Zamawiający zleca, a Wykonawca 
podejmuje się wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącego: 

Sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla CUW i jednostek obsługiwanych przez okres 
24 miesięcy 

2. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycyny pracy, obejmujących w szczególności:  

a. wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach 
wydanych na jego podstawie, 

b. wykonywanie badań psychotechnicznych, 
c. wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych, 
d. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego 

podstawie,  
e. ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy, 
f. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane 

z wykonywaną pracą,  
g. monitorowanie stanu zdrowia osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących 

pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, osób młodocianych, niepełnosprawnych oraz 
kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,  

h. wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych  
z wykonywaną pracą, 

i. w przypadkach obligatoryjnych delegowanie swojego lekarza do zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

2) Ilości poszczególnych usług podane zostały w druku nr 1 (załącznik do formularza ofertowego), które są 
wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego lub Jednostki 
Zamawiającej. Zamawiający lub Jednostka Zamawiająca jest uprawniona do zmian ilościowych w 
poszczególnych pozycjach danych usług, a także zamówienia mniejszej ilości danych usług, przy czym 
całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona.  

3) Realizowanie przez Wykonawcę zadań wynikających z następujących aktów prawnych: 
a. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział X (Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm.) 
b. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1155, z późn. zm.) 
c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996, w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 roku. poz. 2067 z późn. zm.) 

d. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 
2018, poz. 151, z późn. zm.) 

4) Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej i być wpisanym do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących działalność Leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U z 
2018 poz. 2190 z późn. zm.). 
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5) Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe lekarza, zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku 

 
§2 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA UMOWY: 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 28-02-2021r.   
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku trzykrotnego stwierdzonego protokolarnie 

nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę pomimo wezwania do ich poprawienia, z prawem naliczenia 
Wykonawcy kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

3. Umowa zostaje zrealizowana (wygasa) z chwilą upływu jej terminu realizacji określonego powyżej. 
§ 3 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca musi zapewnić kompleksowość udzielanych świadczeń z zakresu medycyny pracy w dniach od poniedziałku 

do piątku (wszystkie wymagane badania oraz konsultacja lekarska i wystawienie zaświadczenia lekarskiego musi nastąpić 
w tym samym dniu). 

2. Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonania badań profilaktycznych medycyny pracy, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w § 1, w placówkach medycznych zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. 

3. Wykonawca ma prawo podzlecać wykonanie badań profilaktycznych placówkom medycyny pracy, na podstawie zawartej 
umowy, jednak w tym przypadku zachowane muszą zostać wymagania zawarte w punkcie 1 i pod warunkiem, że w 
Kędzierzynie-Koźlu nie ma placówki własnej wykonawcy. Koszty podzleceń obciążają wykonawcę. 

4. Ponadto Wykonawca zapewnia gotowość świadczenia innych, nie wymienionych wyżej, usług z zakresu profilaktycznych 
badań medycyny pracy w przypadku, gdy konieczność wykonania takich usług wynikać będzie z obowiązujących 
przepisów prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się poddawać badaniom lekarskim wszystkie osoby przyjmowane u Zamawiającego  
i jednostek zamawiających do pracy, na praktyki, staż i wolontariat.  

 
§4 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją usługi. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługę objętą niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający  
ma prawo: 
 nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usługi poprzez pisemne powiadomienie,  
 odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 
 potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
 przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
 posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, 
 posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
 przeszkolenia stanowiskowe. 

 
§5 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia: Panią 

Ingrydę Domek – kierownika administracyjnego, tel. (77) 472-38-80 wew. 116, e-mail: i.domek@cuwkk.pl   
2. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym:  ......................................................................  

 
 

§ 6 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Nominalne szacunkowe wynagrodzenie umowne przewiduje się na kwotę brutto:  
…………………..……….. [PLN] 

słownie: (……………………………………………………… złotych), 

2. Rozliczenie umowy następować będzie w okresach miesięcznych, na podstawie faktycznie wykonanych ilości usług 

dla Zamawiającego lub Jednostek Zamawiających. Opłata miesięczna zostanie wyliczona poprzez iloczyn ceny 

jednostkowej brutto oraz ilości faktycznie wykonanych usług.    
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3. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 następować będzie na podstawie comiesięcznych faktur wystawionych 
przez Wykonawcę oddzielnie dla Zmawiającego i poszczególnych Jednostek zamawiających po upływie danego 
miesiąca kalendarzowego i dostarczonych do Zamawiającego i poszczególnych jednostek zamawiających nie później niż 
do 10 dnia miesiąca następnego, przy czym ostatnia faktura w 2019r zostanie przedłożona w terminie nie później niż 
do dnia 27 grudnia 2019r, z terminem płatności do 30 grudzień 2019 roku oraz ostatnie faktury w 2020r zostaną 
przedłożone w terminie nie później niż do dnia 27 grudnia 2020r, z terminem płatności do 30 grudzień 2020 roku. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni liczonych od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. W treści faktury należy uwzględnić: 
Nabywca: 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, NIP: 749-20-96-439 
Odbiorca: 

Dane Zamawiającego lub poszczególnych jednostek zamawiających 

6. Za datę spełnienia świadczenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego lub jednostek 

zamawiających. 

7. Zamawiający i jednostki zamawiające będą realizować płatności na rzecz Wykonawcy na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie. 
9. W przypadku odstąpienia za zgodą Zamawiającego, od realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy 

służy prawo tylko do wynagrodzenia za wykonaną część umowy na podstawie protokołu rozliczenia sporządzonego 
przez strony umowy. 

10. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§7 

ZMIANY UMOWY 
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej: 
1. zmiany cen w przypadku: 

a) zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, przy czym cena 
netto pozostanie niezmieniona i obowiązująca do końca trwania umowy. 

2. Zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść umowy; 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu do umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie. W treści aneksu powinny zostać wskazane 
okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.  

4. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu 
umowy – Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu lub Jednostce zamawiającej kary umowne, niezależnie od 

rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego lub jednostki zamawiające kosztów i strat: 

a) Za odstąpienie Zamawiającego lub jednostki zamawiającej od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, ust. 1 (nominalne szacunkowe 

wynagrodzenie umowne); 

2. Zamawiający lub jednostka zamawiająca zobowiązuje zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

a. Za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub jednostka 

zamawiająca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 (nominalne szacunkowe 

wynagrodzenie umowne). 

3. Zamawiający lub jednostka zamawiająca może potrącić należną jej od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego lub jednostki zamawiającej wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy 

do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony lub jednostka obsługiwana mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
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§9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający lub jednostka zamawiająca może odstąpić od umowy w całości w następujących przypadkach: 

a. realizowania przez Wykonawcę usług bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym 

do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń; 

b. rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan 

likwidacji. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

a. popadnięcia przez Zamawiającego lub jednostkę zamawiającą w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury 

w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 6 ust. 4. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne 

uzasadnienie swojej decyzji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy na podstawie któregokolwiek postanowienia umowy  

lub w wyniku porozumienia się stron, strony uzgodnią protokolarnie sposób rozliczenia ewentualnych należności 

wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje także prawo wypowiedzenia 
umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie, przypadającego na ostatni dzień 
miesiąca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług w okresie wypowiedzenia umowy. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 
§ 12 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 – dla Zamawiającego, 1 – dla Wykonawcy. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 Oferta i załącznik nr 1 – wykaz usług 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
  
 


