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Załącznik nr 4  – wzór umowy 

 

SPRAWA SZP.260.42.2018 
BNiPK.260.1.2018 

 

 

UMOWA NR ____/SGGW/___ 

 

zawarta w dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy : 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 

Warszawa,  

NIP: 525-000-74-25, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

- ……………………….. - ………………………. 

- ……………………….. - ………………………. 

a 

………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

- ……………………….. - ………………………. 

 

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przewidzianej dla 

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138g i nast. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Sukces z natury - kompleksowy program 

podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych.  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych polegających 

na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego  

w ramach ww. projektu. Szacowana ilość uczestników programu stażowego to 153 osoby  

w roku 2018.  

2. Zakres świadczenia obejmuje:  

1) badania podstawowe: wstępne profilaktyczne badania lekarskie dla 65 osób,  

2) badanie okulistyczne przeprowadzone w ramach wstępnych badań profilaktycznych dla 65 osób, 

3) specjalistyczne badania – badania wysokościowe (lekarz medycyny pracy, okulista, neurolog, 
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laryngolog) dla 88 osób.  

3. Wskazane w ust. 2 badania kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla każdego skierowanego 

przez Zamawiającego uczestnika programu stażowego, stwierdzającym: 

1) brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub,  

2) przeciwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku 

4. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 3. 

 

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Podstawą wykonania usługi jest pisemne skierowanie od Zamawiającego zawierające między 

innymi dane osobowe kierowanego uczestnika, określenie dokładne rodzaju pracy, którą ma 

wykonywać, opis zagrożeń na danym stanowisku pracy, rodzaj badania, ew. grupę 

niepełnosprawności. Badanie dotyczy zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

2. Skierowania na badania wydawane będą jednorazowo zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

3. Termin zgłoszenia się na miejsce badań lekarskich uczestników programu stażowego ma być 

ustalony pomiędzy osobą skierowaną przez Zamawiającego a Wykonawcą osobiście lub w drodze 

telefonicznej. 

4. Skierowanie wystawione przez Zamawiającego jest ważne przez 7 dni roboczych, licząc od dnia 

następnego od dnia wydania przez Zamawiającego skierowania. 

5. Termin wykonania badań lekarskich, liczony od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby na badania 

lekarskie do dnia wydania orzeczenia lekarskiego przez Wykonawcę – w przypadku badań 

podstawowych i okulistycznych, nie może przekroczyć 1 dnia roboczego. W przypadku badań 

specjalistycznych, badania muszą być wykonane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. 

6. Wykonawca wyda osobie przebadanej 2 komplety dokumentacji, zawierającej orzeczenie 

lekarskie. Jeden komplet dokumentacji uczestnik programu stażowego przekazuje do siedziby 

Zamawiającego.  

7. Miejscem realizacji usługi jest ………………………………...  

8. W przypadku, gdy dany uczestnik programu stażowego otrzyma przeciwwskazania lekarskie do 

odbywania stażu w obranym kierunku zawodowym, Wykonawca przeprowadzi ewentualne 

dodatkowe badanie lekarskie na inny zawód/stanowisko pracy. 

9. Wielkość zamówienia podana w § 1 ust. 1 jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego.  

10. Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu umowy kwotę…………………… zł 

(słownie:………………………………………………………………….). 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi zakresami badań  

w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy.  

12. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust.  

4 ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”: 

1) Zamawiający wymaga, aby pracownicy świadczący usługi medyczni uczestniczący w 

wykonaniu zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę,  

2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej 

osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno 

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na 

realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. 

umowy.  

3) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy  

o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania zawiadomienia.  
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13. Wykonawca będzie prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów zawierający: imię i nazwisko, 

PESEL pacjenta, datę zgłoszenia się pacjenta i rodzaj badań. Rejestr zostanie przekazany do 

Zamawiającego – jako załącznik do faktury.  

 

§ 3 

OKRES REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w terminie od dnia podpisania Umowy  

do dnia 31 października 2018 roku 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia usług stanowiących 

przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

a) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym zdarzeniu, stanowiącym odstępstwo  

od reguł przyjętych prawem i umową, zaistniałym podczas wykonywania usług,  

b) przestrzegać zaleceń Zamawiającego 

3. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający. 

4. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane 

będą Zamawiającemu na bieżąco drogą elektroniczną na adres: …………@.........., a w razie 

potrzeby także ustnie lub telefonicznie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w wykonywaniu 

przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, 

w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie 

Strony w terminie 7 dni od dnia zakończenia wykonywania usługi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wyłącznie przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących czynności z zakresu przedmiotu umowy: 

a) badań podstawowych,  
b) badań okulistycznych, 

c) specjalistycznych badań – badań wysokościowych.  

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie narzędzia i materiały wykorzystywane w związku 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy spełniały wszystkie określone prawem wymogi.  

9. Wykonawca będzie przestrzegać i dokonywać zawiadomień wymaganych przez ustawy, 

rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych, odnoszących się do 

przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem Umowy z najwyższą, 

profesjonalną starannością, zgodnie ze stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób 

zgodny z warunkami Umowy. 

§ 5 

PERSONEL ŚWIADCZĄCY USŁUGI MEDYCZNE 

1. Wykonawca powinien zapewnić na czas wykonywania Przedmiotu Umowy kierownictwo  

o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do prawidłowego wypełnienia zobowiązania wynikającego  

z Umowy, które zobowiązane jest do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego  

z Zamawiającym. 

2. Wykonawca gwarantuje, że usługi medyczne będą świadczone przez osoby posiadające 

wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia - 

spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności w:  
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1) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 z 

późn. zm.),  

2) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn., 

zm.),  

3) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 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 2016r.,poz. 2067),  

4) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2015 r. w sprawie badań lekarskich  

i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2323),  

5) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017 r. poz. 250 z 

późn. zm.),  

6) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących 

pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 937),  

7) a także w innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.  

3. Wykonawca zapewnia, że posiadany personel będzie gwarantował sprawną obsługę osób 

kierowanych na badania określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej 

umowy i świadczenie usług medycznych płynne (bez opóźnień). W razie trwałej lub czasowej 

nieobecności lekarza wykonującego badania lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, 

wynikającej z przyczyn losowych lub niezależnych od wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić zastępstwo osoby (z wymaganymi przepisami prawa uprawnieniami) w celu zapewnienia 

ciągłości realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BADANYCH 

 

1. Wykonawca realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający, jako 

administrator danych, powierzył przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016, poz. 922).  

2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

umowie oraz jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 

zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych 

osobowych, odpowiednio do zakresu powierzonego mu przetwarzania danych, oraz spełnić 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024) dla 

podstawowego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować bezzwłocznie Zamawiającego o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub o niewłaściwym 

ich przetwarzaniu;  

2) kontrolach inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przekazać kopie protokołu 

kontroli i wystąpienia GIODO;  

3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych przed sądem, prokuratorem lub policją.  
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4. W wypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub 

niezgodnie z umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób, 

których dotyczy naruszenie przetwarzania danych osobowych.  

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli przetwarzania przez Wykonawcę 

powierzonych mu danych pracowników Zamawiającego, w tym w zakresie prawidłowości 

przetwarzania oraz zabezpieczania zbioru danych. Termin kontroli zostanie ustalony wspólnie 

przez Strony, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wykonawcy 

zamiaru przeprowadzenia kontroli. W zakresie kontroli przedstawiciele Zamawiającego są 

uprawnieni między innymi do żądania udzielenia informacji i dokumentów o sposobie 

przetwarzania danych u Wykonawcy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonej przez Zamawiającego.  

7. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego trwałego 

usunięcia danych osobowych z systemu informatycznego, w którym są one przetwarzane.  

8. Postanowienia § 6 stanowią umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu 

art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają 

zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Zakres danych jaki zostanie powierzony Wykonawcy do przetwarzania w ramach niniejszej umowy 

obejmuje: imię i nazwisko, adres i PESEL pacjenta, datę zgłoszenia się pacjenta i rodzaj 

wykonanych badań 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Przewidywana liczba badań została określona w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik  

nr 2 niniejszej umowy i stanowi podstawę do określenia maksymalnego całkowitego 

wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotowego zamówienia.  

2. Cena jednostkowa za: 

1) badania podstawowe: wstępne profilaktyczne badania lekarskie …………………..netto za 1 osobę 

(stawka VAT „zw”) tj. …………………brutto, 
2) badanie okulistyczne przeprowadzone w ramach wstępnych badań profilaktycznych 

…………………..netto za 1 osobę (stawka VAT „zw”) tj. …………………brutto, 

3) specjalistyczne badania – badania wysokościowe (lekarz medycyny pracy, okulista, neurolog, 

laryngolog) …………………..netto za 1 osobę(stawka VAT „zw”) tj. …………………brutto. 

 

3. Wykazane w formularzu cenowym ilości poszczególnych pozycji badań mają charakter szacunkowy 

i są wielkościami orientacyjnymi. Rzeczywiste ilości badań będą wynikać z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego– załącznik nr 2 do umowy. Kwota określona w § 2 ust. 10 stanowi górną granicę 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

4. Wynagrodzenie umowne zawiera wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Usługi 

będące przedmiotem niniejszej umowy są zwolnione  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 

18a ustawy o VAT.  

5. Ceny jednostkowe mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zwiększeniu w okresie 

obowiązywania umowy.  

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone 

badania.  

7. W przypadku, gdy osoba skierowana na badania przedstawi dokumenty świadczące o ważnych 

badaniach lekarskich Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to(e) badanie(a), nie obciążając 

Zamawiającego kosztami.  
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8. Poza wynagrodzeniem , o którym mowa w ust 1,2 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne 

inne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie co miesiąc, na podstawie  prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury  za faktycznie zrealizowane badania po wykonaniu  usługi w terminie 30   

dni od daty  otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.   

2. Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć do  wystawionej  faktury i przekazać  Zamawiającemu  

podpisany  przez Strony  protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust.6 Umowy, oraz rozliczenie, 

gdzie zostanie wskazana liczba przebadanych osób przypisanych do poszczególnych rodzajów 

badań.  

Faktura wystawiana będzie na: 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie  przekazane  przez Zamawiającego przelewem  bankowym  

na rachunek Wykonawcy : 

Bank:.......................................................................... 

Odbiorca:................................................................... 

Nr konta:................................................................... 

4. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio  

z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi 

należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez 

poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby 

Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, 

subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

5. Zamawiający (SGGW) oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z tym  

w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy  od  

dnia 1 lipca 2018roku , Zamawiający   zastrzega sobie  prawo do wyboru  stosowania bądź 

odstąpienia od  stosowania, o ile będzie to w interesie uczelni publicznej, mechanizmu podzielonej 

płatności, zgodnie  z art.108a Ustawy  z 15 grudnia 2017roku  o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

 

9 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

Strony Umowy oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy 

są: 

- ze strony Zamawiającego: ................................................... 
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 - ze strony Wykonawcy: .......................................................... 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty określonej w § 2 pkt 10 Umowy,  

b) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 pkt 10 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

c) za przerwę w świadczeniu przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 pkt 10 Umowy za każdy dzień niewykonywania 

obowiązków umownych, 

d) za stwierdzenie nieprawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku dwukrotnego 

powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług – w wysokości 0,2 % kwoty określonej w 

§ 2 pkt 10 Umowy za każdy kolejny przypadek nieprawidłowej realizacji  przedmiotu Umowy, 

e) za wykonywanie czynności wymienionych w § 4 ust. 7 przez osoby, które w dniu stwierdzenia 

tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) 

zł za każdy stwierdzony przypadek; 

d) za opóźnienia w przekazaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących  

prace wymienione w § 4 ust. 7 na podstawie umowy o pracę w wysokości 1 000 (jeden tysiąc) 

zł za każdy dzień opóźnienia, 

e)  w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku opisanego w § 4 ust. 10 Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty 

określonej w § 2 pkt 10 Umowy, za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni  od daty otrzymania 
wezwania  do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

ust. 3 poniżej. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, 
na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  przewyższającego wysokość naliczonych  
kar umownych  do wysokości  rzeczywiście poniesionej  szkody  na zasadach  ogólnych. 

 

§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających  

z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania osób 

świadczących usługi związane z przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników świadczących usługi w ramach wykonywania przedmiotu Umowy i osób 

trzecich, wynikające z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 
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§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

2. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności nie rozpoczął realizacji przedmiotu 

umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, 

b) Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu 

przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego 

terminu. 

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

oświadczenia w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia wskazanych w nim okoliczności. 

 

§ 13 

ZMIANY TREŚCI UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Wprowadzane zmiany nie mogą 

w jakikolwiek sposób naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Pzp.  

2. Zmiana Umowy może nastąpić w sytuacji zmiany ceny ofertowej Wykonawcy i łącznej wartości 

wykonywanego zamówienia w sytuacji zmiany przepisów prawa, które będą miały bezpośredni 

wpływ na wartość wykonywanego zamówienia tj.: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług: jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej 

Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego; 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  

a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od 

Wykonawcy 

b) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

c) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz cenowy 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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