Załącznik nr 2
Wzór umowy

Umowa nr ……./MP/2019
zawarta w dniu …… września 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne pomiędzy:
Skarbem Państwa - Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej
z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195, NIP 618-10-45-907,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………….
z siedzibą……………………………………., ………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez
………………………………………………
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie badań profilaktycznych dla funkcjonariuszy i
pracowników Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem do umowy w zakresie:
a) Badanie ginekologiczne z cytologią
b) CA 15.3
c) USG prostaty
d) PSA
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ogółem w wysokości:
wartość netto: …………………..….. zł
(słownie: ……………………...)
wartość podatku VAT: ………….. zł
wartość brutto: ……………..……... zł
(słownie: …………………)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości osób, określonych w załączniku do
umowy w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny lub ulegną zmniejszeniu potrzeby
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tytułu, o którym mowa powyżej roszczenia, a
usługi będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących w umowie cen.

§3
Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie
do dnia 29 listopada 2019 roku.
§4
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż w
dniu wykonania całości zlecenia. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności, licząc od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
na fakturze.
3. Zamawiający dostarczy imienny wykaz osób do badania w dniu zawarcia umowy.

§5
1. Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby realizacji niniejszej umowy, dysponuje odpowiednimi
środkami medyczno – sanitarnymi wraz z personelem medycznym.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytą starannością i według swej
najlepszej wiedzy medycznej oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących go przepisów i zasad postępowania.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania
umowy.
2. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
a. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie –
w wysokości 20% wartości brutto umowy;
b. za opóźnienie w wykonaniu umowy – w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy
dzień opóźnienia;
c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto umowy;
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 2, z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§7
1. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od umowy, bez odszkodowania
dla Wykonawcy. W szczególności za ważne powody strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy:
a. jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem umowy co najmniej 5 dni;
b. jeżeli Wykonawca – w przypadkach innych niż opisane powyżej – realizuje umowę w
sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmienia sposobu realizacji mimo pisemnego
wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu zamawiającego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezwłocznie (nie dłużej niż 14 dni) po
bezskutecznym upływie ostatniego dnia terminu (nie krótszego niż 3 dni) wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z umowy.
§8
Niezależnie od kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości
szkód poniesionych przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
treści umowy.
§9
Osobami upoważnionymi do kontaktu w ramach niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – ………………………….…….., tel. ……………
2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………., tel. …………….
§ 10
1. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.
3. W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy, właściwym
dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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