
ZAI',I/CZNIK Nr 2 ~ wzor umowy 

UMOWA Nr .. ..... /2019 

zawarta w dl1iu ................. 2019 r. w 8aboszewie, pol1'li~dzy: 
Gminct Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzib<t w 8aboszewie, 
ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 
W6jta Gl1'liny Baboszewo ~ Pana Bogdana Janusza Pietruszewskiego, 
przy konlrasygnaeie Sl<arbnika Gminy - Pani Anny Guzanowskiej 
- zwanq w dalszej cz~sci Ul1'lowy ZAMAWIAJACYM, 

a ..................................................... , NIP ............... , REGON ................... , 
siedziba: ................................................................ . 
- zwanYl1'li dalej w tresei niniejszej Ul1'lowy WYKONAWCA, 

W wyniku post~powania 0 udzielenie zal1'l6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
na zadanie pn. "Przeprowadzenie okresowych badan lekarskich cztonk6w jednostek 
ochotniczych strazy pozarnych z terenu Gminy Baboszewo", zostala zawarta umowa 
o nastl?Pujqcej tresci: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug medycznych w zakresie wyl~onywania 

kompleksowych badari profilaktycznych czlonk6w ochotniczych strazy pozamych z !erenu 
Gminy Baboszewo zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami resortowymi oraz prawa pracy. 
2. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje sifil do udzielenia odpiatnie swiadczeri 
zdrowotnych polegajqcych na: 
1) prowadzeniu okresowych badan lekarskich czlonk6w ochotniczej strazy pot.arnej, 
biorqcych udziat w dzialaniach ratowniczych, 
2) wydawaniu orzE!czeri 0 zdolnosci bqdz niezdolnosci do udzialu w dzialaniach 
ralowniczych, 
3) prowadzeniu badan w kat.dym przypadku czasowej niezdolnosci z powodu choroby 
trwaj'l.cej dlui:ej nii: 30 dni skutkujqcej niemoi:nosciq udzialu w dzialaniach ratowniczych. 
3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej bfildqcej przedmiotem niniejszej umowy obejmuje 
w odniesieniu do czlonk6w ochotniczej strai:y pozarnej zwanych dalej osobami badanymi, 
te rodzaje swiadczeri, do kt6rych Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie Ustawy 
o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.), Rozporzqdzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezplalnych 
badan lekarskich czlonka ochotniczej strazy pozarnej biorqcego udzial w dzialaniach 
ratowniczych (Dz.U. z 2009 r., Nr 210, poz. 1627). 
4. Osobami objfiltymi swiadczeniami z tytulu umowy Sq czlonkowie ochotniczej strat.y 
pot.arnej z terenu Gminy Baboszewo. 
5. Zamawiajqcy zastrzega moi:liwosc zmiany Iiczby os6b skierowanych na badania. 
6. Strony przewidujq moi:liwosc dokonywania zmiany w odniesieniu do rodzaju i zakresu 
badan. Rodzaj i zakres badan mogq ulec zmianie odpowiednio do przepis6w prawa 
wprowadzajqcego zmianfil. 



§2 
Obowi!:l.:dd Sliron 

1. Wykonawca zobowiqzuje siE;! do podj~cia kazdorazowo wszelkich czynl10sci majqcych 118 

celu przeprowadzenie zleconego mu badania korzystajqc z dost~pnej mu wiedzy medycznej. 
2. Wykonawca zobowiqzuje si~ do wykonywania uslug obj~tych niniejszq umowq, 
wykorzystujqC wszystkie mozliwosci organizacyjne. 
3. Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania przepisow dotyczqcych ochrony danych 
osobowych. 
4. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osob obj~tych 
badaniami w mysl postanowien niniejszej umowy - stosownie do obowiqzujqcych w tym 
zakresie przepisow. 
5. Zamawiajqcy informuje Wykonawc~ 0 koniecznosci przeprowadzenia badan 
profilaktycznych. 
6. Zamawiaj"lcy ma prawo do kontroli realizacji postanowien niniejszej umowy poprzez prawo 
wgl"ldu do rejestru oraz dokumentacji Wykonawcy zWi"lzanej z realizowanymi badaniami 
z poszanowaniem zasad ochrony tajemnic chronionych prawem. 
7. Badania profilaktyczne bfi,ldq przeprowadzone na podstawie skierowania wydanego przez 
Wojta w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden pozostaje w karcie badan, a drugi 
potwierdzony przez lekarza jest zwracany do Zamawiajqcego. 
8. Skierowania, 0 ktorych mowa w § 2 us!. 7 okreslaj"l: 

1) dane dotyczqce osoby kierowanej na badania ( imi~, nazwisko, imi~ ojca, data i 
miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania), 
2) nazw~ i adres ochotniczej strazy pozarnej, 
3) funkcj~ pelnionq w ochotniczej strazy pozarnej, 
4) informacj~ 0 specyfice dzialan ratowniczych, w tym informacje 0 wyst~powaniu 
czynnik6w szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

9. Skierowania, 0 ktorych mowa w § 2 us!. 7 Sq podstawq wykonania swiadczen przez 
Wyl<onawc~. 
10. Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca wystawia zaswiadczenia lekarskie 
o zdolnosci do pracy na pisrnie w dwoch egzemplarzach. Oryginal zaswiadczenia wydawany 
jest Zamawiajqcemu. 
11. Zamawiajqcy niezwlocznie, pisemnie, telefonicznie, faxem lub drogq mailowq powiadorni 
Wykonawct;l 0 bl~dach pisarskich ujawnionych w zaswiadczeniu, a Wykonawca w ciqgu 3 dni 
roboczych od dnia zgloszenia wyda i dostarczy Zamawiajqcemu na w/asny koszt 
zaswiadczenie bez blt;ldow. 

§3 
Term in wykonania 

1.Termin realizacji zam6wienia: od 01.09.2019 do 30.09.2022 r. 
2. Badania okreslone w § 1 us!. 2 bt;ldq wykonywane od poniedzialku do piqtku w godzinach 
od 8.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu Wykonawcy z Zamawiajqcym. Uslugi 
stanowiqce przedmiot umowy realizowane b~dq mozliwie najblizej siedziby Zamawiajqcego. 
3.Pierwszy termin na przeprowadzenie obowiqzkowych badan lekarskich zostanie 
wyznaczony nie pozniej niz w ciqgu 60 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
4. Kolejne terminy wykonania badan wyznaczone b~dq na podstawie imiennych skierowan 
wydanych przez Zamawiajqcego. 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie stanowiqce iloczyn ilosci 



faktyeznie wykcmanyeh badal' oraz cen jednostkowych, zgodnle z ponizsz1\ tabelq: 
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2. Podstaw~ do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ofarta Wykonawcy 
stanowiqca integralnE[ cz~se umowy. 
3. Ceny jednostkowe badan nie ulegnq zmianie w trakeie realizacji umowy. 

§5 
W~mmki ptatnt)~ci 

1. R(lzliezenie za wykonanie przedmiotu umowy nastqpi n8 podstawie prawidlowo 
wystawionyeh przez Wykonawe~ faktur. 
2. PodstawE[ wystawienia faktury jest ewideneja wykonywanyeh badan prowadzona przez 
Wykonawc~. 
3. Fakturt;l nalezy wystawi6 dla: 

~: 
Gmina Babos;,:ewo, 
ul. Warszawska 9 A 
09·1309abol.lzewo 
NIP 567-179-04-40. 
Qgplorc1i!: 
UrzOld Gminy I»lJlboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09·130 Baboszewo 

4. Zamawiajl![ey zrealizuje platnose przelewem na wskazany przez Wykonawc~ rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od daly olrzymania prawid!owo wystawionej faktury. 
5. Za termin zaplaty ustala si~ dzierl obciE[zenia rachunku Zamawiajl![cego. 



~B 
Odilt<tpitmilil od umowy 

1. Stronom przysluguje odstEjpienie od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV Kodaksu 
Cywilnago. 

2. Zamawiajetcemu przysluguje ponadto prawo odstEjpienia od Umowy w nast~pujEtcych 
przypadkach: 
1) w razie wystEjpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujC\.cej, ze wykonanie Umowy nie 

lezy w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidziec w chwili zawarcia 
Umowy; odstEjpienie od Umowy w tym przypadku moie nastEjpic w terminie 30 dni od 
powzi~cia wiadomosci 0 powyiszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczEt' swiadczenia uslug bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zarnawiaj!:lcego zloionego na pisrnie. 

3. Kazda ze stron rnoze rozwi'1.zac Urnow~ z zachowaniern jednorniesifi?cznego okresu 
wypowiedzen ia. 
4. ZarnawiajC\.cy ma prawo rozwi<tZac niniejsz!:l Umow<? ze skutkiern natychrniastowyrn 
w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do realizacji uslug objfi?tych urnow!:l, 
2) wlasciwy na podstawie odrfi?bnych przepis6w organ stwierdzi istotne uchybienia w 

wykonaniu uslugi przez Wykonawcl?, dotycz!:lce trybu, zakresu i jakosci 
przeprowadzonych badan okresowych. 

5. OdstEjpienie od Urnowy powinno nastEjpic w forrnie pisernnej pod rygorern niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawiera6 uZ8sadnienie. 

§7 
Kary UmOWi111 

1. Wykon8wca zaplaci Zarnawiaj!:lcernu kar~ Urrlown!:l za odstEjpienie od umowy z przyczyn 
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wartosci szacunkowej. 
2. Wykonawca zaplaci Zarnawiaj!:lcernu kart;l urnownq za nienalezyte wykonanie umowy 
w wysokosci 10% wartosci faktury za okres, w kt6ryrn Wykonawca nienalezycie wykonai 
umowt;l. 

§8 
$pory i r0kllllmlu'Jje 

1. W razia sporu na tie wykonania· niniejszej Umowy 0 wykonanie swiadczenia uslug 
w sprawie zarn6wienia publicznego Strony 13'1. zobowiqzane przede wszystkim do 
rozwiC\.zan w drodze porozumienia. 

2. W/asciwym do rozpoznania spar-6w wyniklych na tie realizacji niniejszej Urnawy jest sqd 
wlasciwy miejscowa dla siedziby Zam'ilwiajEt0ego. 

§9 
Postanowienia kofiCOW~ 

1. W sprawach nieregulowanych niniejsz!:l Umowq rnaj!:l zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Wszelkie zrniany niniejszej Urnowy wymagajq forrny pisemnej pod rygorern niewaznosci. 
3. Urnow~ niniejsz!:l sporz!:ldza si~ w trzech egzernplarzach, w tyrn: dwa egzernplarze dla 
Zarnawiajqcego, jeden egzernplarz dla Wykonawcy. 
4. Osobq Llpowainionq do kontaktu w sprawie przedmiotowej Umowy ze strony 
Zamawiajqcego jest Pani Ilona Siejka. 



5. Osob!:1, upowaznlon!:1, do kontaktu w sprawle przedmiotoweJ Umowy ze strony Wykorlawcy 
jest Parlli" .. " . " ... " .. " " ..... 
6. Irltegralrlq cz~86 Umowy stanowi oferta Wykonawcy, bl?dqca za~Ei.cznikiem do Umowy. 

ZAMAWIAJt\CY: INYKONAWCA: 


