
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia   
 

Istotne postanowienia umowne 
 

 

zawarta w dniu …………r, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy: 

gmina Bytom ul. Parkowa 2 (NIP 626-298-85-82; REGON 276255269) 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16 reprezentowanym 

przez:  

…………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej  

w rozumieniu ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz.1175).  

 
 

§ 2 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania badania osób kierowanych  

przez Zamawiającego w zakresie: 

1) wstępne badania lekarskie; 

2) okresowe badania lekarskie; 

3) kontrolne badania lekarskie; 

4) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego 

podstawie, o których mowa w załączniku nr 1do umowy. 

2. Wykonawca prowadzić będzie również działalność w zakresie ograniczenia szkodliwego wpływu  

na zdrowie poprzez: 

1) rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego oraz informowanie Zamawiającego i jego pracowników 

o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem; 

2) udzielanie Zamawiającemu i pracownikom porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, filozofii 

i psychologii pracy. 

3. Wykonawca zapewni udział lekarza uprawnionego do kontroli BHP w komisji powołanej 

przez Zamawiającego do oceny stanowisk pracy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania dodatkowych badań nieujętych w załączniku nr 1  

do umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zgodnie z cennikiem obowiązującym 

u Wykonawcy. Powyższe działanie będzie odbywało się na podstawie dodatkowego zlecenia 

Zamawiającego. 

§ 3 
 

Wykonawca zapewnia organizację udzielania świadczeń objętych zakresem umowy oraz tryb przekazania 

zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy. 
 

§ 4 
 

1. Badania wykonywane będą w Przychodni Medycyny Pracy w Bytomiu przy ul. …………………….. 

……………………………………. oraz…………………….  (jeśli dotyczy), z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca/miejsc, o którym/-ych mowa w ust. 1 pod warunkiem 

zachowania przeprowadzania badań w sposób nie gorszy niż w złożonej ofercie. 

3. Badania będą wykonywane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionych skierowań wystawionych 

przez Zamawiającego. Skierowanie powinno określać dane personalne, nazwę i opis stanowiska pracy 

oraz czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia występujące na danym stanowisku pracy. 

Brak skierowania lub jego nieprawidłowe wypełnienie spowoduje odmowę wykonania badania. 
 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie za świadczenie usług medycznych nastąpi na podstawie cennika stanowiącego załącznik  

nr 2 do niniejszej umowy lub w przypadku usług, o których mowa w § 2 ust. 4 na podstawie cennika 

obowiązującego u Wykonawcy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na koniec miesiąca  

w oparciu o imienny wykaz ilości i rodzaju wykonanych świadczeń. 

2. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie  

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę. 

3. Faktury lub rachunki należy wystawiać na Gminę Bytom ul. Parkowa 2 (NIP 626-298-85-82; 

REGON 276255269), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16,  

41-902 Bytom.  



4. Ustala się, iż faktury lub rachunki będą przesyłane na adres Zamawiającego, tj. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie należności 

w wysokości stopy procentowej, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 
 

§ 6 
 

1. Ustala się, iż całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie przekroczy kwoty: ……….. 

zł brutto (słownie: …………..………… /100), przy czym Zamawiający będzie ponosił opłaty zgodnie  

z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Ceny określone w załączniku nr 2 do umowy pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w załączniku  

nr 2 do niniejszej umowy i w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

prawo zmiany w zakresie liczby osób kierowanych na badania oraz w zakresie ilości badań koniecznych  

do wykonania w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

4. Powyższe działanie Zamawiającego nie stanowi zmiany treści umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wykonawcy nie przysługują z tytułu zmian, o których mowa w ust. 3 żadne roszczenia. 
 

§ 7 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie 

kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę: 

1) w wysokości 20% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy  

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 5% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

3) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

w przypadku stwierdzenia naruszenia zasady wykonywania wszystkich badań objętych zamówieniem 

w obrębie jednej placówki, (jeżeli dotyczy). 

2.  Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne  

w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych  

do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych  

do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części  

w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 

§ 8 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach również w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

umowy; 

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy; 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia  

i nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego; 

5) za niedochowanie wymogu wykonywania wszystkich badań objętych zamówieniem w obrębie jednej 

placówki, (jeżeli dotyczy); 

6) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań  

do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi  

lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar umownych z innych tytułów 

zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.  



 

 

§ 9  

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron za 2 – miesięcznym okresem 

wypowiedzenia na koniec danego miesiąca kalendarzowego lub w ustalonym przez strony innym terminie 

wyznaczonym na piśmie, za zgodą obu stron. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy, a ponadto ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  

o służbie medycyny pracy. 

§ 11 
 

Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający                            Wykonawca 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – szczegółowa wycena zamówienia 


