INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W
PRZEMYŚLE „ORGMASZ”
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Umowa nr……
Dnia ……………………………….. w Warszawie, bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych, ( Dz.U. 2013 r. poz. 907), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy
pomiędzy
Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna
87, NIP 525 000 82 93, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Instytutu - Piotra Skocińskiego,
zwanym dalej Zamawiającym
a
z siedzibą w NIP KRS: , reprezentowanym przez:
……………………………………………..
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą
W wyniku rozstrzygniętego postępowania ofertowego prowadzonego na podstawie “Regulaminu
udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych” została zawarta umowa o następującej treści („Umowa”):
§1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych

badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu i badań wstępnych osób
przyjmowanych do pracy w Instytucie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na
określonym stanowisku pracy w Instytucie.
2. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez

Zamawiającego, wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zakres badań
profilaktycznych:
1) Badania podstawowe:
a. badanie lekarskie wstępne z wystawieniem orzeczenia,
b. badanie lekarskie okresowe z wystawieniem orzeczenia,
c. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia,
d. badanie okulistyczne,
e. badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).
2) Badania dodatkowe, wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy, konieczność
wykonania tych badań uzasadnia stanowisko zajmowane przez badanego pracownika:
a. glukoza (cukier w surowicy krwi),
b. RTG klatki piersiowej z opisem,
c. cholesterol całkowity w surowicy krwi,
d. EKG z opisem,
e. spirometria.

3. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań

profilaktycznych zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok,
lekarz okulista przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich
szkieł korygujących wzrok.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

treścią Zapytania Ofertowego, zasadami sztuki lekarskiej wymaganymi dla tego rodzaju usług
medycznych, przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania,
zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze zm.), jak również z
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U.
z 2004 r., nr 125 poz. 1317 z późn. zm.).
5. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we

wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) co najmniej w godzinach: od 8:00 do 16:00.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przeprowadzenia badań wstępnych i okresowych oraz wystawienia zaświadczenia o
zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku maksymalnie w ciągu 3 dni
roboczych po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej,
2) przeprowadzenia
badań
kontrolnych
oraz
wystawienia
zaświadczenia
o
zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się
pracownika ze skierowaniem.
§2.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 listopada 2017 r. na czas nieokreślony.
§3.
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej umowy nie może przekroczyć

kwoty ………….zł brutto (słownie: ………………………………………………………….. …………...).
2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie naliczane według cen przedstawionych w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. Do każdej faktury dołączona będzie
lista przebadanych osób z określeniem rodzaju wykonanej usługi.
5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin dokonania płatności

przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną kwotą.
§4.
1. W przypadku nieuzasadnionego opóźniania terminów wykonania badań profilaktycznych, o
których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
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kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy o której mowa
w § 2 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.
3. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§5.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania następujących zmian w umowie:
1) zmniejszenia podanej w Zapytaniu Ofertowym liczby osób kierowanych na badania, w
przypadku fluktuacji kadry,
2) zmiany wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT,
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego.
2. W przypadku przeprowadzenia mniejszej liczby badań, niż przewidywano w treści Zapytania
Ofertowego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczną liczbę wykonanych badań.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia większej liczby badań niż przewidywano w treści
Zapytania Ofertowego, wykonanie tych badań może być zlecone odrębnym zamówieniem.
§6.
1. Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy:
1) po stronie Wykonawcy: …………………………………………… tel. ……………………………………………
2) po stronie Zamawiającego: …………………………………………… tel. ……………………………………………
2. Każda ze stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jego imieniu także innym
osobom, o czym powiadomi drugą stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.
§7.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie, przy czym okres ten liczy się od pierwszego
dnia miesiąca następnego po złożeniu wypowiedzenia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 1 zapłaci on karę umowną w wysokości 10% brutto wynagrodzenia
określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W razie zaistnienia 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.
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5. W okresie wypowiedzenia umowy, badania rozpoczęte w trakcie jej obowiązywania, realizowane
będą na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§8.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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