ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA NR (projekt umowy)
zawarta w dniu………….. w Brzozowie pomiędzy:
-

Starostą Brzozowskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzozowie mgr Józef Kołodziej zwanym dalej „Zamawiającym”

a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanej dalej „Wykonawcą”.
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone bez zastosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019
z poźn. zm.) – zamówienie do 130 000 zł.
Badania będące przedmiotem niniejszej umowy finansowane będą z:
- Fundusz Pracy;
- budżetu jednostki;
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tytuł projektu: Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V,);
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tytuł projektu: Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI);
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Tytuł Projektu: Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie
brzozowskim (VII);
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi w zakresie
badań lekarskich, psychologicznych, innych zwanych dalej „badaniami” mających na
celu stwierdzenie zdolności osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, do wykonywania pracy,
uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu
oraz określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do
wykonywania zawodu wraz z wydaniem orzeczenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość zamówienia siłami własnymi bez udziału
Podwykonawców/Strony ustalają, że następujący zakres przedmiotu zamówienia
wykonywany będzie przez podwykonawców:
3.

Zlecenie podwykonawcy części przedmiotu umowy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego który jest odpowiedzialny za wykonanie całości
zamówienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
Podwykonawców w takim stopniu, jakby to były jego własne.

i

zaniedbania

5. Zakres badań należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
z 2016 poz. 2067) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1409 z późn. zm.).
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§2
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami
współczesnej wiedzy medycznej oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami.
2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie
świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez osoby o wymaganych
uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych.
3. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług będących przedmiotem umowy są
skierowane przez Zamawiającego osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy.
4. Kierowanie osób na badania będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb
Zamawiającego na podstawie wystawionych przez niego skierowań na badania.
5. Wynikiem końcowym badania jest wydanie orzeczenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. O zakresie badań decyduje lekarz uprawniony do przeprowadzania badań, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, na podstawie wydanego skierowania.
7. W sytuacji, gdy osoba skierowana przez Zamawiającego przedstawi aktualne badania
lekarskie, orzeczenie lekarskie może być wydane bez potrzeby przeprowadzania badań
wymienionych w § 1.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badania na terenie miasta Brzozów.
2. Świadczenia określone w § 1 będą udzielane na rzecz osób objętych niniejszą umową
za pośrednictwem Wykonawcy na terenie miasta Brzozowa przy ul.
………………………………………………. Przynajmniej raz w tygodniu ………………….
W godzinach od 7:30 do 15:30.
3. Termin wykonania badań i wydania odpowiednich zaświadczeń lekarskich, orzeczeń
o zdolności bądź przeciwwskazaniu do: wykonywania pracy, odbywania stażu,
odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, uczestnictwa w szkoleniu, bądź
określającego szczególne predyspozycje psychofizyczne nie może przekroczyć 7
dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej przez Zamawiającego
osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.
W przypadku zawodów wymagających dodatkowo badań psychologicznych maksymalny
termin wykonania usługi nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty zgłoszenia
się skierowanej osoby na badania.
4. Wykonawca zapewnia ciągłość świadczenia usług przez cały okres trwania
umowy.
§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.04.2021r.
do 31.03.2021r.
2. Ceny poszczególnych badań osób bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie skierowanych przez
Zamawiającego, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zgodnie
z ofertą Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości
wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, rodzajów badań, w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
4. W przypadku konieczności wykonania badań nieujętych w cenniku badań
stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy – Zamawiający zapłaci za przedmiot
zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem usług medycznych Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną liczbę i rodzaj
przeprowadzonych badań.
6. Wykonywane czynności określone w § 1 będą stanowiły podstawę do wystawienia
raz w miesiącu faktury VAT za faktycznie przebadane osoby przy
obowiązywaniu cen jednostkowych netto poszczególnych badań najpóźniej
w terminie do 5 dnia następnego miesiąca (do faktury VAT dołączany będzie wykaz
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przebadanych osób wraz z wykazem badań z podaniem ich ceny – jako
potwierdzenie wykonanych badań).
7. Podatek VAT będzie naliczany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8. Strony ustalają, że należności z tytułu świadczenia usług objętych umową będą
opłacane przez Zamawiającego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę
faktur VAT wraz z poprawnymi załącznikami w terminie do 21 dni od daty ich
otrzymania przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca naliczał będzie ustawowe odsetki za
opóźnienie.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty potwierdzające
wykonanie badań.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług
stanowiących przedmiot umowy, w szczególności naruszenie przepisów § 2 ust. 1
i 2 oraz § 3 oraz w przypadku opóźnienia w realizacji usług powyżej 30 dni.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczana kar umownych w przypadku
opóźnienia w realizacji świadczenia usług tj. po przekroczeniu terminów
wskazanych w § 3 powstałych z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % należności
za całość badań wykonywanych dla osoby, której dotyczy opóźnienie, za każdy
dzień opóźnienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom
badanym, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy.
§6
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Sprawy sporne, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane
w drodze negocjacji, w przypadku nieskuteczności, przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 1409 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy związane
z realizacją przedmiotu umowy.
§9
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.

…………….………….
( Wykonawca)

……………………………..
(Zamawiający)
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