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Załącznik nr 4 do ZO 

UMOWA Nr  ………/2018 
OO  WWYYKK OONNAANNII EE  UUSSŁŁ UUGG    

w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego 
szczecińskich szkół” 

zawarta w dniu ………….….…... 2018 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, reprezentowaną przez 
Panią Lil ę Pławińską - Dyrektora Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów 
Chłopskich 115, 70-760 Szczecin, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr WO-
I.0052.1.913.2016.KO Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2016 roku, zwanym w treści 
Umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………………………..., ul. ………………………………., 
………………………………………………………………………………………...…………………. 
NIP: ……………………………………….……….., REGON: …………….…………………….……, 
reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: ………………..……………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określoną w wydanych przez Ministerstwo Rozwoju „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579), a jednocześnie przekracza kwotę 50 000 zł netto. 

Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) i podlega udostępnieniu na zasadach 
i w trybie określonym w ww. ustawie. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. „Czas na zawodowców - wzrost jakości 
kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zorganizowania 
i przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, potwierdzonych stosownym 
orzeczeniem lekarskim dla Uczniów/Uczestników projektu „Czas na zawodowców - wzrost 
jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
w Zapytaniu Ofertowym (dalej zwanym ZO) oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 
do Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań lekarskich kaŜdorazowo w terminie 
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w ZO. 

3. Podstawę realizacji przedmiotu Umowy stanowi Ogłoszenie wraz z Zapytaniem Ofertowym oraz 
oferta cenowa Wykonawcy. 

4. Wszystkie zobowiązania zawarte w ofercie Wykonawcy muszą być bezwzględnie przestrzegane 
i realizowane. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1, zawierający ofertę Wykonawcy. 

§ 2 

Czas trwania Umowy 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia 30 czerwca 2020 roku, z tym Ŝe 
poszczególne badania lekarskie mają róŜne terminy realizacji i Wykonawca zobowiązuje się do 
ich wykonania wg poniŜszego harmonogramu: 
• 18 Uczestników – od dnia podpisania umowy - 30.06.2018 r. (grupa I); 
• 18 Uczestników – 1.06.2019 r. - 30.06.2019 r. (grupa II); 
• 18 Uczestników – 1.06.2020 r. - 30.06.2020 r. (grupa III). 

2. Wykonawca o terminie rozpoczęcia usług – wykonania badań lekarskich - zawiadomi 
Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem badań lekarskich. 

3. Stronie przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
gdy druga Strona dopuściła się raŜącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej Umowy. 
Za raŜące naruszenie postanowień Umowy uwaŜa się w szczególności: powierzenie przez 
Wykonawcę wykonania Umowy lub jej części podwykonawcom; świadczenia usługi za pomocą 
pracowników niemających wiedzy, doświadczenia lub kompetencji w zakresie objętym usługą; 
niedopełnienie innych obowiązków, o których mowa w § 3. 

4. W przypadku raŜącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

5. Niniejsza Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania 
Wykonawcy za popełnienie przestępstwa karnego lub karno-skarbowego. 

§ 3 

Warunki realizacji Umowy 

1. Przedmiot niniejszej Umowy powinien być wykonany z naleŜytą starannością i z zastosowaniem 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapewni kwalifikacje, doświadczenie , umiejętności i bazę - niezbędne 
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
prowadzenia badań lekarskich przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane, legitymujące się 
odpowiednią wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem i właściwymi zezwoleniami lub 
uprawnieniami, jeŜeli takie są wymagane. Wykonawca nie moŜe przekazać wykonania Umowy 
podwykonawcom. 

3. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym 
wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia badań, winny być 
niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu - po zakończeniu badań lekarskich  
w kaŜdym roku - rejestr wydanych orzeczeń lekarskich wraz z podpisem Uczestnika 
potwierdzającym odbiór tego orzeczenia oraz jego kserokopią. Oryginał orzeczenia lekarskiego 
Wykonawca wydaje bezpośrednio Uczestnikowi projektu. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji finansowej i merytorycznej 
(dotyczącej badań lekarskich) w siedzibie swojej firmy w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz informowania o miejscu ich archiwizacji. 

§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie: 
1) prawo kontroli przebiegu i efektywności badań lekarskich Uczestników projektu; 
2) prawo do niezwłocznego rozwiązania Umowy (w terminie 10 dni) w razie nienaleŜytego jej 

wykonania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych 
nieprawidłowościach, braku przedstawienia zadawalającego wyjaśnienia tych 
nieprawidłowości. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy całości przedmiotu zamówienia na 
kwotę …………… zł brutto (słownie ……………….……………………… złotych ......../100), 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........................ r., tj. ……........ zł, za usługę zrealizowaną 
w czerwcu 2018 r.; ................... zł, za usługę zrealizowaną w czerwcu 2019 r.; ………......... zł, za 
usługę zrealizowaną w czerwcu 2020 r.. 

2. NaleŜność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu kaŜdego 
cyku badań lekarskich przewidzianych w danym roku zgodnie z terminem usług wskazanym 
w ZO -  na podstawie faktury/rachunku z terminem płatności - 21 dni. 

3. Po wykonaniu kaŜdego cyklu badań lekarskich, przewidzianych w danym roku, Wykonawca 
najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia realizacji danego cyklu badań zgłosi zakończenie 
badań oraz przekaŜe dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4. Brak przekazania wskazanych 
dokumentów Zamawiającemu wyłącza prawo Wykonawcy do domagania się zapłaty do czasu 
przedłoŜenia dokumentacji zgodnie z treścią Umowy. 

4. Z odbioru przeprowadzenia kaŜdego cyklu badań przewidzianych w danym roku zostanie 
sporządzony protokół odbioru podpisany przez upowaŜnionego przez Zamawiającego 
koordynatora projektu. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 
1) datę i miejsce jego sporządzenia, 
2) ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami 

Umowy, 
3) oświadczenia osób upowaŜnionych do odbioru po przekazaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji wymienionej w § 3 ust. 4, 
4) oświadczenie osób upowaŜnionych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości 

(ze wzmianką bez zastrzeŜeń) w przeprowadzonych badaniach lekarskich. 
5. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia i wystawienia faktury na podstawie 

protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowość wykonania przez Wykonawcę usługi. Płatność 
nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. 

6. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca nie będzie obciąŜał Zamawiającego odsetkami za zwłokę 
w zapłacie naleŜności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezaleŜnych 
od Zamawiającego. 

7. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane: 
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Nabywca: Gmina Miasto Szczecin 
PI. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
NIP 851-030-94-10 

Płatnik:   Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 
 ul. Batalionów Chłopskich 115 
 70-760 Szczecin 

8. Faktury naleŜy przesłać lub dostarczyć na adres Płatnika, tj. Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin. 

§ 6 

Odpowiedzialność 

1. Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
1) opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 

wykonania poszczególnych cykli badań lekarskich, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto - 
od kaŜdego cyklu badań realizowanych w danym roku - za kaŜdy dzień opóźnienia lub 
zwłoki; 

2) odstąpienia lub częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto; 

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleŜących po stronie Zamawiającego 
– w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto; 

4) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z Umowy i Opisu 
przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek 
nieprzestrzegania obowiązków. 

2. Naliczona kara umowna moŜe zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, na co Wykonawca 
niniejszym wyraŜa nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody 
przekracza kwotę zastrzeŜonej kary umownej. 

§ 7 

Poufność współpracy 

1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji Umowy i nieujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie 
trwania Umowy, jak równieŜ po jej rozwiązaniu. 

2. KaŜda ze Stron moŜe ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1 za zgodą drugiej Strony 
wyraŜoną w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności lub w przypadkach określonych 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 
związanych z realizowanym przedmiotem Umowy, tak aby w Ŝaden sposób nie były dostępne dla 
osób postronnych. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w przypadku i terminie określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

3. Strony dopuszczają moŜliwość: 
1) zmian redakcyjnych Umowy; 
2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw 

i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron; 
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych; 
4) zmian, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, przy czym zmiana będzie polegać na 
dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści Umowy do zmienionych przepisów prawa; 

5) zmiany terminów określonych w § 2, w sytuacji wystąpienia innych okoliczności 
wynikających z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub będących następstwem 
uzasadnionych, niezawinionych przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego 
mu tylko z tytułu faktycznie wykonanej części Umowy. 

5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 

………………………………..      ………………………………. 

Lista Załączników: 
− Załącznik nr 1 do ZO formularz ofertowy. 


