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UMOWA NR  …../2018 
 

   zawarta w dniu …………….. w Gliwicach pomiędzy: 

Miastem Gliwice  

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu 

którego działa:  Bogumiła Kluszczyńska  -  Dyrektor Górnośląskiego Centrum 

Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Gliwicach.      

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników 

kursów:  

a) operator wózków widłowych – 49 osób, 

b) spawanie TIG – 71 osób, 

c) obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 25 osób 

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „ Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-

nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum 

Edukacyjnym”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 

1  w częściach, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.  

2. Każdorazowy termin usługi uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą.  

 

§3 

1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) wykonania usług wskazanych w zapytaniu zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań 

do celów sanitarno – epidemiologicznych; 

b) Badania objęte przedmiotem zamówienia przeprowadzane będą na podstawie 

imiennego skierowania wystawionego przez Zamawiającego i obejmować będą 



badania wynikające w szczególności z obowiązujących przepisów Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, a także 

z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie dla określonego 

w skierowaniu rodzaju prac/kursu, w ramach których osoby będą kierowane; 

c) Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wydaniem stosownego dokumentu 

w dwu egzemplarzach (np. zaświadczenia, orzeczenia, opinii), zwanego 

„zaświadczeniem”, w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów, w celu 

stwierdzenia zdolności osoby do uczestnictwa w danym kursie; 

d) Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań lekarskich, stanowiących przedmiot 

zamówienia oraz wydanie stosownych zaświadczeń, opinii, orzeczeń i skierowań, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające kwalifikacje 

do przeprowadzenia badań i wydania stosownych zaświadczeń; 

e) Badania lekarskie należy przeprowadzić na terenie miasta Gliwice. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić bazę lokalową, gwarantującą pełny zakres usług 

medycznych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.  

f) O zakresie badań lekarskich decyduje lekarz uprawniony, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. Badania diagnostyczne i specjalistyczne, określone 

odrębnymi przepisami należy przeprowadzić w placówkach, posiadających niezbędne 

uprawnienia w tym zakresie. 

 

§3 

1. Strony uwzględniają wynagrodzenie ryczałtowe za całość zamówienia ( w kwocie: 

Netto: ………..zł;  podatek VAT: ………… zł;  Brutto: …………..zł (słownie:……..) 

2. Rozliczenie odbywać się będzie w częściach, na podstawie faktycznej liczby 

skierowanych osób na dany kurs oraz ceny za ich przebadanie, zgodnie z formularzem 

cenowym.  

3. Podstawą wystawienia faktury oraz dokonania płatności będzie dołączenie  do każdej 

faktury wykazu przebadanych osób uprawnionych, zawierający w szczególności: imię, 

nazwisko i numer PESEL. 

4. Faktura zostanie opłacona przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego 

na rachunek Wykonawcy w banku:……………………………………………………… 

nr ……………………………………………….w terminie do 30 dni od daty wpływu 

poprawnie wystawionej faktury do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 

w Gliwicach, ul. Okrzei 20. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 

w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

7. Faktura powinna zostać wystawiona na:  

NABYWCA: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,    44 -100 Gliwice,  NIP: 6311006640 

ODBIORCA: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

ul. Okrzei 20,  44 -100 Gliwice 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy. 

9. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody 

podzielonej płatności. 



10. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 9, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazanego na fakturze przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie do 30 dni od daty 

wpływu do siedziby zamawiającego, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną 

na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym* 

§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 

0,5 % wartości przedmiotu reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

wyznaczonego do usunięcia wad, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokości  0,5% za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 

rozpoczęty, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 

§5 

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy 

licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 3. 

3. W sprawach spornych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

5. Umowę spisano w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

             ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


