U M O W A nr D 0 .2 .S J .2 0 2 0
na p rzep row ad zan ie badań lekarsk ich, p sych ologiczn ych i sp ecjalistyczn ych osób
bezrobotnych i p oszu ku jących pracy, w tym osób z orzeczonym stopniem n iep ełnosp raw n ości
zarejestrow an ych w P ow iatow ym U rzęd zie Pracy w D ąbrow ie G órniczej kierow an ych na
b ad ania zgod n ie z ustaw ą o prom ocji zatru d n ien ia i instytucjach rynku pracy (tekst jed n olity
D z. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm .), w tym uczestn ik ów p rojektów ’’A ktyw izacja osób
b ezrobotnych w w iek u 30+ zarejestrow an ych w P ow iatow ym U rzęd zie Pracy w D ąbrow ie
G órniczej (IV )” w sp ółfin an sow an ym ze środków E u rop ejsk iego F u n d uszu Sp ołecznego
w ram ach R egion aln ego Program u O peracyjnego W ojew ództw a Śląskiego na lata 2014-2020,
D ziałanie 7.2 P op raw a zd oln ości do zatru d n ien ia osób poszu ku jących pracy i pozostających bez
zatru d n ien ia - p rojekty p ozak on k u rsow e oraz ’’A k tyw izacja osób m łodych pozostających bez
p racy w m ieście D ąbrow a G órnicza (IV )” w sp ółfin an sow an ym ze środ k ów E u rop ejsk iego
F u n d uszu Sp ołecznego w ram ach Program u O peracyjnego W iedza E du kacja R ozw ój na lata
2014-2020, D ziałan ie 1.1 W sp arcie osób m łodych p ozostających bez pracy na regionalnym
rynku p racy - projekty p ozak on ku rsow e.

zawarta dnia 7 stycznia 2020 r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy :

Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, z upoważnienia którego działa
Pani Małgorzata Gradzik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III
Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
zwaną dalej N a m a w ia ją cym ”
a
Piotrem Mitręgą prowadzącym działalność gospodarczą Piotr Mitręga Centrum Medyczne MEDLAB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Długa 34A, NIP:629-242-70-84, REGON: 243452432,
zwanym dalej „ W ykonawcą”.
§1
1. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
Zaproszenia do składania ofert, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
zobowiązuje się do przeprowadzania badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej kierowanych na badania
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482, z późn. zm.) w tym uczestników projektów:
1.1 ’’Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Dąbrowie Górniczej (IV)” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia - projekty pozakonkursowe,

1.2 ’’Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.

2. Badania, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane będą:
Centrum Medyczne MED-LAB, ul. Długa 34A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
( wskazać miejsce przeprowadzania badań lekarskich)

Centrum Medyczne MED-LAB, ul. Długa 34A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
( wskazać miejsce przeprowadzania badań specjalistycznych)

Centrum Medyczne MED-LAB, ul. Długa 34A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
(wskazać miejsce przeprowadzania badań psychologicznych)

3. Badania lekarskie będą przeprowadzane sukcesywnie w zależności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego na podstawie wystawionych przez niego skierowań.
4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań niezawartych w formularzu oferty,
zlecenie
wykonania tych badań
będzie następowało po
uprzednim
uzgodnieniu
z Zamawiającym, wg cennika obowiązującego u Wykonawcy.

§2
Umowa obowiązuje od dnia 7 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

§3
1. Lekarzem medycyny pracy odpowiedzialnym za prawidłowe wykonywanie badań będzie:
specjalista medycyny pracy Piotr Mitręga, który przyjmować będzie od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w razie jego nieobecności: specjalista medycyny pracy Aneta
Szwakop, która przyjmować będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Rejestracja osób skierowanych na badania do lekarza medycyny pracy odbywać się będzie
w godzinach pracy gabinetu. Rejestracji na konkretną godzinę można będzie dokonać osobiście,
telefonicznie, a także za pośrednictwem innej osoby.
3. W przypadku braku możliwości wykonania jakichkolwiek badań Wykonawca zobowiązany jest do
wyznaczenia zastępstwa. W przypadku zastępstwa realizacja świadczeń powinna odbywać się na
terenie Dąbrowy Górniczej.

§4
1. Zakres badań koniecznych do wydania zaświadczenia/orzeczenia/opinii określa lekarz
przeprowadzający badanie, wskazując czas i miejsce ich wykonania.
2. Zaświadczenie/orzeczenie/opinię
przeprowadzający badania.

lekarską

wystawia

w

dwóch

egzemplarzach

lekarz

§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. przekazywanie informacji o występujących czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach
uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
występujących na stanowiskach pracy,

2. zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy celem dokonania oceny warunków pracy,
3. udostępnianie wyników kontroli warunków pracy w części dotyczącej ochrony zdrowia.

§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wykonania niniejszej umowy, poprzez
upoważnionego pracownika.
2. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości przeprowadzonych badań ma prawo zwrócić
się do jednostki nadzorującej szczebla wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli.

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej.
2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą zawodową i służbową.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy wynosi brutto 23 172,30 zł
(słownie dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 30/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia 16.12.2019 r.
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistej liczby badań pomnożonej
przez ceny jednostkowe brutto określone w ofercie Wykonawcy oraz badań, o których mowa w § 1
ust. 4.
3. Liczby wskazane w Zaproszeniu do składania ofert DO.240.44.19.SJ z dnia 04.12.2019 r. są
wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli.
4. Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji
przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 50 % ceny podanej w formularzu oferty.
5. Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu oferty nie mogą ulec zmianie przez okres trwania
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §11.
6. Warunkiem dokonania zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia jest realizacja ustaleń
określonych w niniejszej umowie oraz wystawienie faktury raz w miesiącu z dołączonym imiennym
wykazem osób skierowanych z określeniem rodzaju przeprowadzonych badań i ich kosztów, dla
których zostały przeprowadzone badania lekarskie w danym miesiącu.
7. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.
8. Należność za wykonany przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na podany na fakturze
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Za opóźnienie w regulowaniu należności Wykonawcy należą się odsetki w wysokości ustawowej.
11. Zamawiający jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT; NIP 629-15-22-805.
12. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT; NIP 629-24-27-084.

§9
1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku

\

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy lub rozwiązania
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 20% ceny umowy, o której mowa w § 8 ust. 1,
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy, w zależności od wyboru Zamawiającego.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego lub
rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający w wysokości 20% ceny umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie w przypadku nienależytego
wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub uzasadnionej utraty zaufania przez
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem
sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
5. Karę, o której mowa w ust.l, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.
6. Karę, o której mowa w ust.3, Zamawiający zapłaci na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
8. W razie zaistnienia 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 przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone
protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

§10

Jeżeli z przyczyn dotyczących Wykonawcy niemożliwe będzie wykonywanie usług medycznych,
o których mowa w § 1, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego oraz zapewni
wykonanie badań we wskazanych przez siebie placówkach medycyny pracy na swój koszt,
podlegający refundacji przez Zamawiającego według stawek przewidzianych umową.

§11

1. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na badania,
w czasie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT, co skutkować
będzie zmianą cen jednostkowych brutto badań.
2. W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających bezpośredni wpływ na
zmianę cen określonych w formularzu oferty, Wykonawca zastosuje obowiązujące ceny,
co skutkować będzie zmianą cen jednostkowych brutto badań.

§12

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:

ze strony Zamawiającego: Zastępca Kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy- Aldona
Sadowska, tel. 32 262 37 39 wew. 229,
ze strony Wykonawcy: Agata Mitręga, tel. 32 307 13 16.
2. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do składania ofert DO.240.44.19.SJ z dnia 04.12.2019r.
- Załącznik nr 1 oraz Oferta Wykonawcy z dnia 16.12.2019 r.- Załącznik nr 2.

§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono stronie
wypowiedzenie w formie pisemnej.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§15

W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają,
że właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

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

