Załącznik nr 2
UMOWA (projekt) nr WAD.2601.250.2021
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:
Panią Bernadetę Kucharską – Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i
Nasiennictwa, , reprezentującą:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. J. Piłsudskiego 15-17 (dalej WIORIN), 50-044 Wrocław, NIP 897 16 70 405, zwanym dalej
Zamawiającym
a
…………………………….................................................................................................................
(nazwa firmy)
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. Panią/Pana ...................................................................
2. Panią/Pana ...................................................................
Umowa następującej treści została zawarta na podstawie przeprowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia
11.01.2021 r. w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, w ramach
prowadzonego przez Wykonawcę zakładu opieki zdrowotnej badań wstępnych,
okresowych i kontrolnych pracowników oraz stażystów Zamawiającego w zakresie:
a) badanie podstawowe: lekarskie badanie profilaktyczne z orzeczeniem oraz badania
laboratoryjne należy zawsze wykonać wraz z: analizą ogólną moczu, badaniem
morfologii krwi wraz z OB po 1 godz. oraz obligatoryjnie inne badania zlecone przez
lekarza medycyny pracy,
b) badania dodatkowe i konsultacje lekarzy specjalistów niezbędne dla lekarza
orzekającego przed wydaniem zaświadczenia, wynikające z charakterystyk stanowisk
pracy,
c) badanie okulistyczne, dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach przy
monitorach ekranowych,
d) badania psychotechniczne dla pracowników kierujących samochodem osobowym,
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e) badania sanitarno-epidemiologiczne,
f) badania pracownika należy bezwzględnie wykonać w jednym dniu, w innym przypadku
Zamawiający obniży o 50% wartość usług za przeprowadzone badania.
2. Badania wykonywane będą w lokalu Wykonawcy, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 2 Sposób umawiania się na badania
1. Podstawą wykonania przez Wykonawcę usługi dla pracowników Zamawiającego będzie
wydane przez niego indywidualne skierowanie – wzór Wykonawcy w załączeniu do
niniejszej umowy.
2. Rejestrację do wykonania badania należy wykonać telefonicznie lub za pośrednictwem
platformy elektronicznej nie później niż na 3 dni przed oczekiwanym terminem jego
wykonania.
3. § 2 ust. 2 – nie dotyczy badań kontrolnych.
§ 3 Wartość umowy
1. Należność za świadczenie usług określonych w § 2 naliczana będzie przez Wykonawcę na
podstawie rzeczywiście wykonanych usług medycznych według cen jednostkowych
(obowiązujących przez cały okres trwania umowy) formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 niniejszej umowy. Badania nie uwzględnione w formularzu oferty rozliczane
będą według aktualnego na dzień wykonania usługi cennika Wykonawcy.
2. W przypadku konieczności wykonania badań specjalistycznych nieujętych w formularzu
oferty Wykonawca zleci ich wykonanie, pokryje koszty i obciąży nimi Zamawiającego.
3. Płatność za rzeczywiste wykonanie badań oraz wydanie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich
stwierdzających zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku dokonywana
będzie w okresach jednomiesięcznych, na podstawie poprawnie wystawionego zbiorczego
dokumentu obciążeniowego (wraz z zestawieniem wykonanych usług), przelewem na
konto bankowe Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego.
4. Wyniki badań i zaświadczenie lub orzeczenie lekarza medycyny pracy należy wydać
badanemu pracownikowi w tym samym dniu, w którym przeprowadzone zostały badania.
5. Dla celów sprawozdawczych przyjmuje się, że wartością umowy będzie iloczyn oferowanej
ceny kompletu badań i zakładanej ilości badanych osób przez cały czas trwania umowy
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(koszt kompletu badań x 160 osób), tj. …………………………………………………..…………….……….. zł
brutto.
§ 4 Dopuszczalne zmiany wartości umowy
1. Wykonawcy przysługuje zmiana wysokości należnej zapłaty w przypadku zmiany:
a) ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
d) wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień
wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. Wielkość zmiany
wynagrodzenia będzie adekwatna do zmian przepisów prawa, z których wprost ona
wynika.
2. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca w celu uzyskania waloryzacji
wynagrodzenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o
dokonanie zmian z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany.
3. Wniosek taki powinien zawierać szczegółowe wyliczenia i analizy porównawcze kosztów
wynikających ze zmian przepisów (koszty przed i po zmianie) związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia i musi wskazywać rzeczywisty wzrost kosztów realizacji
zamówienia. Elementami takiego wniosku powinny być (adekwatnie do rodzaju zmian
prawa) np., zestawienie kosztów przedmiotowych; zestawienie kosztów osobowych
dotyczących pracowników realizujących zamówienie w ujęciu ilościowo-funkcyjnym ze
wskazaniem ich wynagrodzenia, rodzaju posiadanych przez nich umów oraz wymiaru
godzin poświęcanych na wykonywanie zadań związanych z realizacją zamówienia itp.
4. Przedstawione w pisemnym wniosku i zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany stawek
za usługi świadczone przez Wykonawcę będą stosowane do rozliczeń ze skutkiem od
następnego miesiąca.
5. Brak akceptacji przez Zamawiającego zmian stawek powoduje realizację umowy na
dotychczasowych warunkach.
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§ 5 Nadzór nad wykonaniem umowy
1. Zamawiający w terminach i w sposób ustalony na roboczo z Wykonawcą będzie
kontrolował wykonanie postanowień niniejszej umowy. Kontrola nie może zakłócać
organizacji pracy Wykonawcy.
2. Zamawiający wobec Wykonawcy jest obowiązany do:
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie
Zamawiającego,
c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków
pracy,
d) udostępnienia dokumentacji wyników pracy, w części odnoszącej się do ochrony
zdrowia.
§ 6 Przedstawiciele stron
1. Ze strony Zamawiającego jako osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą jest:
…………………………………………………., tel. ………………………………………,
email: ……………………………………………………
2. Ze strony Wykonawcy jako osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym jest:
…………………………………………………., tel. ………………………………………,
email:……………………………………………… .
3. Wszelkie zawiadomienia w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą miały formę
pisemną i będą doręczane osobiście lub listownie na adresy podane w części wstępnej
umowy. Dopuszcza się przekazanie zawiadomienia emailem osobom wskazanym do
kontaktu przy równoczesnym przesłaniu oryginału listownie lub osobiście.
4. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie
jest wymagana forma aneksu lecz pisemne zawiadomienie obu stron.
§ 7 okres obowiązywania umowy
1. Umowę zawarto na czas określony: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i prawidłowo wypełnione charakterystyki
stanowisk pracy w celu prawidłowego wykonania umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w
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przypadku:
a) stwierdzenia przez kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy istotnych
uchybień jakości udzielanych świadczeń przez Wykonawcę i skierowania w tym
przedmiocie wniosku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 roku o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. 2014 poz. 1184 ze zm.),
b) trzykrotnego braku spełnienia warunku określonego w § 1 ust. 1 pkt a) w ciągu roku.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 8 Ustalenia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy.
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez właściwy Sąd we Wrocławiu.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.
4. Załączniki będące integralną częścią umowy:
a) formularz oferty Zamawiającego z gwarantowanymi cenami świadczonych usług
(Załącznik nr 1),
b) wzór skierowania na badania (Załącznik nr 2).
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