
Załącznik Nr 3 
do zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa 
zawarta dnia ......................... w Kochłowach pomiędzy: 

 
Powiatem Ostrzeszowskim – Domem  Pomocy Społecznej w Kochłowach,  z siedzibą                            
w Kochłowy 1, 63 – 500 Ostrzeszów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym: 
reprezentowanym przez: Anetę Małolepszą – Dyrektora – zgodnie z Uchwałą  Nr 32/2021 
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 19 października 2021 roku 
a 
 
……………………………………………………………….………… 
z siedzibą w ………………………………………………………..….,  
wpisany do CEIDG/ KRS……………… 
NIP……………… REGON……………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na 
„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w 
Kochłowach w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.” zgodnie z regulaminem 
udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Domu 
Pomocy Społecznej w Kochłowach o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.2 
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. 
poz.1129 ze zm.), którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.12.2021r. . została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest odpłatne wykonywanie badań lekarskich:  
1) wstępnych,  
2) okresowych,  
3) kontrolnych.  
4) do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

pracowników Zamawiającego przewidzianych w Kodeksie Pracy  i przepisach 
szczegółowych. 

2. Wymienione w ust. 1 świadczenia zdrowotne będą udzielane w placówkach Wykonawcy 
lub w zakładzie Zamawiającego.  

3. Wykonawca może na swój koszt zlecić wykonanie badań diagnostycznych   
i specjalistycznych konsultacji lekarskich innym jednostkom służby medycyny pracy . 

4. Badania lekarskie zaświadczające o zdolności do pracy na danym stanowisku wykonywane 
będą przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych. 

5. O rodzaju badań jakie musi wykonać pracownik decyduje lekarz medycyny pracy. 



6. Podana ilość pracowników skierowanych na badania medycyny pracy  podana  
w formularzu cenowym oferty, jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość jej zmiany ze względu na aktualne potrzeby bez prawa do roszczeń z tego tytułu 
przez Wykonawcę. Ewentualne zmiany ilościowe będą uzależnione w szczególności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego, rodzaj wykonanych badań zależnych od zajmowanego 
stanowiska przez pracownika oraz wydanych skierowań przez lekarza medycyny pracy. 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie 
wykonane badania.  W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.  

§ 2 
 
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona będzie na podstawie ilości 

przeprowadzonych  badań, w okresach miesięcznych, przy zastosowaniu cen świadczeń 
zdeklarowanych w formularzu cenowym oferty.     

2. Ceny zleconych  badań  są stałe i  obowiązują przez cały czas trwania umowy i nie mogą 
ulec zmianie, wyjątek stanowi udzielania przez Wykonawcę rabatów cenowych, cen 
promocyjnych, które będą niższe od cen obowiązujących zgodnie z umową. Obniżki te nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Szczegółowy rodzaj badań wraz z cenami określa formularz cenowy oferty - załącznik  
Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Za wykonanie całości zamówienia   Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 
Wartość netto/brutto    :..…………..…. zł słownie: ……………………..……………... 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy.  
 

§ 3 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za zrealizowane dostawy zgodnie z 

poniższymi danymi: 
Nabywca : Powiat Ostrzeszowski 

 Zamkowa 31 
 63-500 Ostrzeszów 
 NIP 514-02-01-793 

Odbiorca:  Dom Pomocy Społecznej 
       Kochłowy 1 

63-500 Ostrzeszów 
 

2. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty     
wystawienia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe 

za opóźnienie w wysokości obowiązującej przepisami w dniu zapłaty. 
 

§ 4 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia  

w zapłacie należności dłuższej niż 30 dni od terminów ustalonych w umowie. 
3. Okres wypowiedzenia umowy  wynosi jeden miesiąc i liczony będzie od pierwszego dnia 

następnego   miesiąca po złożeniu wypowiedzenia.  



4. W przypadku wypowiedzenia umowy obie strony zobowiązane są nadal do realizowania 
swoich zobowiązań w okresie trwania wypowiedzenia. 

5. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie. 
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: 
    Halina Froń  tel. 62/7320705, e-mail fron@dpskochlowy.pl 
 
2) ze strony Zamawiającego  

……………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu adres e-mail) 

Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zmiany umowy.  
 

§ 5 
 

1.   Zamawiający zobowiązany jest wobec Wykonawcy do: 
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych 
czynników, czynniki te będą wykazane w wydanym imiennym skierowaniu dla 
pracownika,                                                                                                                   

b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie 
zakładu pracy,  

c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny                                                      
warunków pracy, 

d) udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części  odnoszącej 
się do ochrony zdrowia .             

2. Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego do : 
a) prowadzenia rejestru wykonywanych badań z podziałem na poszczególnych 

pracowników, 
b) przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki za 

pośrednictwem badanych pracowników.              
 

§ 6 
 

1. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu cenowym 
oferty. 

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

§7 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle 
niniejszej umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Dom Pomocy Społecznej    
w Kochłowach, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualnianie. 
6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. N,119, str.1 ze zm.) oraz ustawy 
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) 

 
 

 
Kochłowy, dnia................................. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


