
Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr   ......./2022

zawarta w dniu  ……………. roku w ………………..…….….. pomiędzy: Gminą Baboszewo,  ul. Warszawska
9A, 09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie: …………………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………, NIP: …………………………….., REGON: ………………...…………
z siedzibą w ………………………………………………………………., reprezentowaną przez ……………………………..…….
zwanym  dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: ZP.271.2.16.2022), zawarto umowę następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest  przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników
ochotniczych  straży  pożarnych  oraz  badań  lekarskich  kandydatów  na  strażaków  ratowników
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Baboszewo.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpłatnie świadczeń zdrowotnych
polegających, a w szczególności na:
1) przeprowadzaniu  okresowych  badań  lekarskich  strażaków  ratowników  ochotniczej  straży

pożarnej, stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych,
2) przeprowadzaniu  badań  lekarskich  kandydatów  na  strażaka  ratownika  ochotniczej  straży

pożarnej,  stwierdzających  brak  przeciwwskazań  do  udziału  w  szkoleniu  podstawowym
przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,

3) wydawaniu  orzeczenia  lekarskiego  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do  udziału
w działaniach ratowniczych albo o przeciwwskazaniach do udziału w tych działaniach, 

4) wydawaniu  orzeczenia  lekarskiego  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do  udziału
w  szkoleniu  podstawowym  przygotowującym  do  bezpośredniego  udziału  w  działaniach
ratowniczych, albo o przeciwwskazaniach do udziału w tym szkoleniu.

3. Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa, a w szczególności z:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okre-
sowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich
kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 828) wraz
z zakresem badań określonych w załączniku do ww. rozporządzenia,

2) ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz.
2490 ze zm.),

3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1510 ze zm.),
4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prze-

prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-
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cownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.).

3. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonywanie badań lekarskich,
2) wykonywanie badań dodatkowych,
3) wykonywanie badań konsultacyjne. 

4. O przeprowadzeniu  badań,  o  których mowa w ust.  3  pkt  2  i  3  decyduje  lekarz  w przypadku
stwierdzenia, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka ratownika OSP
lub kandydata na strażaka ratownika OSP.

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem umowy,
a wszelkie działania związane z realizacją usług będą wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach.

6. Badania przeprowadza lekarz,  o  którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.  229
§ 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). 

7. Osobami  objętymi  świadczeniami  z  tytułu  umowy  są  członkowie  ochotniczej  straży  pożarnej
z terenu Gminy Baboszewo.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób kierowanych na badania.
9. Strony przewidują  możliwość  dokonywania  zmiany w odniesieniu  do rodzaju  i  zakresu badań,

zgodnie z przepisami prawa wprowadzającymi zmianę.
§2

Obowiązki Stron
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  każdorazowo  wszelkich  czynności  mających  na  celu

przeprowadzenie zleconego mu badania korzystając z dostępnej mu wiedzy medycznej.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usług  objętych  niniejszą  umową,  wykorzystując

wszelkie możliwości organizacyjne.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  ochrony  danych

osobowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych badaniami

w myśl postanowień niniejszej umowy – stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.

5. Zamawiający  ma  prawo  do  kontroli  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  poprzez  prawo
wglądu  do  rejestru  oraz  dokumentacji  Wykonawcy  związanej  z  realizowanymi  badaniami
z poszanowaniem zasad ochrony tajemnic chronionych prawem.

6. Badania  będące  przedmiotem  umowy  będą przeprowadzane  na  podstawie   imiennego
skierowania wydanego przez Zamawiającego, zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem.

7. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości osoby badanej przed jego rozpoczęciem.
8. Na podstawie przeprowadzonych badań Wykonawca wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające

brak przeciwwskazań lub przeciwwskazania dla:
1) strażaka ratownika OSP do udziału w działaniach ratowniczych,
2) kandydata na strażaka ratownika OSP do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym

do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
9. Orzeczenie lekarskie wystawiane będą w dwóch egzemplarzach, z czego jeden zostaje wydany

bezpośrednio osobie badanej, drugi zaś przekazany zostanie wraz z fakturą Zamawiającemu.
10.Wykonawca  do  każdej  faktury  zobowiązany  jest  dołączyć  miesięczne  zestawienie  osób

przebadanych, o których mowa w § 1.
11.Zamawiający niezwłocznie (pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową) powiadomi Wykonawcę

o błędach pisarskich ujawnionych w zaświadczeniu, a Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia wyda i dostarczy Zamawiającemu na własny koszt zaświadczenie bez błędów.

12. Wykonawca będzie świadczył usługi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
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§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług będących przedmiotu umowy w terminie  od
dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 30 września 2025 r. 

2. Badania określone w §1 ust. 2 będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00,
po uprzednim uzgodnieniu terminu Wykonawcy z Zamawiającym lub osób upoważnionych przez
strony.

3. Wykonawca wykona badania niezwłocznie z możliwością przeprowadzenia badań w terminie jed-
nodniowym.

4. Usługi stanowiące przedmiot umowy będą realizowane  w obiekcie usytuowanym na terenie po-
wiatu płońskiego.

§4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn ilości faktycznie wykonanych ba-
dań oraz cen jednostkowych, zgodnie z poniższymi tabelami:
1) Zestawienie  cen  badań  lekarskich  dla  strażaka  ratownika  OSP  i  kandydata  na  strażaka

ratownika OSP z terenu gminy Baboszewo:

Rodzaj badania
Zakres badania

Szacowana
ilość

Cena brutto
(jednostkowa)

VAT
%

Wartość
brutto
(3x4)

1 2 3 4 5 6

lekarskie

Ze szczególną oceną:
układu krążenia
układu oddechowego
układu nerwowego
narządu równowagi
skóry
słuchu (badanie akumetryczne) 
narządu wzroku – w badaniu ocena ostrości
widzenia,  ocena  zdolności  rozpoznawania
barw, widzenia przestrzennego, ocena pola
widzenia (w zależności od wskazań badanie
za pomocą perymetru)

60

Razem:
2) Zestawienie cen badań dodatkowych dla strażaka ratownika OSP i  kandydata na strażaka

ratownika OSP z terenu gminy Baboszewo:

Rodzaj badania
Zakres badania

Szacowana
ilość

Cena brutto
(jednostkowa)

VAT
%

Wartość
brutto
(3x4)

1 2 3 4 5 6

dodatkowe

elektrokardiografia

60

zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej

spirometria

morfologia krwi z rozmazem

oznaczenie  stężenia  glukozy
i kreatyniny we krewi

badanie ogólne moczu
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aminotransferaza asparaginianowa

aminotransferaza alaninowa

gamma - glutamylotranspeptydaza

stężenie bilirubiny

lipidogram

Razem:
3) Zestawienie cen brutto dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych dla strażaka

ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Baboszewo:

Rodzaj badania
Zakres badania

Szacowana
ilość

Cena brutto
(jednostkowa)

VAT
%

Wartość
brutto
(3x4)

1 2 3 4 5 6

dodatkowe
specjalistyczne

badania
konsultacyjne

otolaryngologiczne

60

neurologiczne

okulistyczne

dermatologiczne

alergologiczne

psychologiczne

Razem:
2. Szacunkowa wartość umowy wynosi: …………………………………. zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………….)
3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy stano-

wiąca integralną część umowy.
4. Ceny jednostkowe badań nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem §7 ust.

2 pkt 2.
§5

Warunki płatności
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionych

przez Wykonawcę faktur.
2. Podstawą  wystawienia  faktury  jest  ewidencja  wykonywanych  badań  prowadzona  przez

Wykonawcę.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wystawiania  faktur  miesięcznych  za  wykonaną  usługę

każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca, w ciągu 10 dni miesiąca następnego.
4. Faktury Wykonawca zobowiązany jest wystawiać na: 

Nabywca:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
NIP 567-179-04-40
Odbiorca: 
Urząd Gminy w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Odbiorcy wraz z fakturą VAT zestawienia, na którym
zostaną wyodrębnione ilości i wartości faktycznie przeprowadzonych badań lekarskich.

6. Zamawiający zrealizuje płatność przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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7. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

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, 

2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,

gdy: 
1) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do realizacji usług objętych umową,
2) właściwy na podstawie odrębnych przepisów organ stwierdzi istotne uchybienia w wykonaniu
usługi przez Wykonawcę, dotyczące trybu, zakresu i jakości przeprowadzonych badań okresowych.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy
lub Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

§7
Zmiana istotnych postanowień umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. Strony dopuszczają zamianę postanowień zawartej umowy oraz określają warunki dokonania tych
zmian w następujących przypadkach:
1) zmiany rachunku bankowego strony umowy;
2) cen  jednostkowych,  określonych  w  tabelach  w  §4  ust.  1,  w  trakcie  trwania  umowy

w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa  będzie  oferował
ogólnodostępne usługi przeprowadzania badań lekarskich korzystniejsze dla Zamawiającego
od  dotychczasowych.  W  razie  braku  porozumienia  stron  w  zakresie  zmiany  cen
jednostkowych  w  przypadku  określonym  powyżej,  Zamawiającego  przysługuje  prawo
rozwiązania umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia;

3) inne zmiany konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.       

§8
Zasady odpowiedzialności i kary umowne

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Poprzez  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  należy  rozumieć  niedotrzymanie  terminu
uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie określonego badania zleco-
nego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 5% wartości szacunkowej.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie umowy w wysokości
10 % wartości faktury za okres, w którym Wykonawca nienależycie wykonał umowę (§ 4 ust. 2).

5. Odbiorca może dochodzić  na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
powyżej kary umowne.
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6. W przypadku  naliczenia  kary  umownej  określonej  w  ust.  4  i  5  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§9
Spory i reklamacje

1. Strony  deklarują,  iż  w  razie  powstania  jakiegokolwiek  sporu  wynikającego  z  interpretacji  lub
w związku z wykonywaniem umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu.

2. Jeżeli  negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30 dni  kalendarzowych od
pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10
Przedstawicielstwo Stron

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
1) po stronie Wykonawcy: 
 ………………………….., tel. ……………………………., e-mail: ………………………………..
 ………………………….., tel. ……………………………., e-mail: ………………………………..
2) po stronie Zamawiającego: 
 ………………………….., tel. ……………………………., e-mail: ………………………………..
 ………………………….., tel. ……………………………., e-mail: ………………………………..

2. Osoba wskazana w ust.  1 pkt  2) nie jest  uprawniona do składania oświadczeń woli  w imieniu
Zamawiającego.

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Strony za
wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się
skuteczna  z  chwilą  otrzymania  przez  drugą  Stronę  pisemnej  informacji  z  danymi  nowego
przedstawiciela.

4. O  każdej  zmianie  adresu  Strona  jest  zobowiązana  powiadomić  niezwłocznie  drugą  Stronę.
Niedopełnienie  tego  obowiązku  skutkuje  uznaniem  korespondencji  wysłanej  na  poprzednio
wskazany adres za doręczoną.

§10
Postanowienia końcowe

1. Strony  deklarują,  iż  w  razie  powstania  jakiegokolwiek  sporu  wynikającego  z  interpretacji  lub
w związku z wykonywaniem umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu
w terminie 30 dni  kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji,  spór taki
Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiający.

3. Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:                                                      
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

5. Właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Odbiorcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA
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