PN‐4/2013/EU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Centrum Integracji Społecznej
43‐190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
tel./fax 32 738‐11‐55
NIP: 6351819326
REGON: 241819495
cismik@tlen.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o ustawę Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Przedmiot zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia ‐CPV:
85121000‐3 Usługi medyczne
85121100‐4 Ogólne usługi lekarskie
85121200‐5 Specjalistyczne usługi medyczne
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane do
uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu zatrudnionych w
ramach projektu „SZANSA‐Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w
Mikołowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:


Przeprowadzenie badań lekarskich nie mniej niż 33 a nie więcej niż 43 osób w tym
uczestników CIS oraz pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, mających na celu
stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji
Społecznej, szkoleniu lub odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych i
wydanie dokumentów potwierdzających tę zdolność albo brak tej zdolności z uwzględnieniem
badań specjalistycznych obejmujących:



wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie
Pracy,



orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach
wydanych na jego podstawie,



wykonywanie badań laboratoryjnych oraz rentgenowskich w związku z prowadzonym
procesem orzeczniczym,



prowadzenie pełnej, wymaganej przepisami prawa krajowego, dokumentacji
medycznej.

Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca będzie wykonywał badania na zlecenie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami w szczególności:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21
poz. 93 z późn. zmianami)
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Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317
z późn. zmianami)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy ( Dz. U. Nr 69, poz.332 z późn. zmianami).
Ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz.1570 z późn. zmianami),
Rozporządzenia Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających
licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz.299 z późn. zmianami).
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
30 czerwca 2015 roku.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków przez wykonawców:
Warunki podmiotowe,
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ‐ Być podmiotem
leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz.654 z późn. zmianami) posiadającym uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych, o
których mowa w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 ‐5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zmianami) zatrudniającym lekarza
uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 z
zastrzeżeniem ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia posiadać wiedzę i doświadczenie ‐ zamawiający nie dokonuje
opisu tego warunku.
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia ‐ 1 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz 1 lekarza wykonującego zdania medycyny
pracy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz.1570 z późn. zmianami).
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia ‐
zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która
musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
8.
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9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.1 siwz
wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dla każdej części zamówienia, na którą składają ofertę (wg Załącznika nr 2).
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2. siwz wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć:
9.2.1. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (wg Załącznika nr 2 do siwz)
9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2.2 ‐ składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą
elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie wykonawców i zamawiającego potwierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt. 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na
adres e‐mail cismik@tlen.pl
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e‐mail, pod rygorem
uznania jej za niedoręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e‐mail wskazany
w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych
wiadomości.
Osoby upoważnione ‐ Wojciech Małysa
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
12. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1 Oferta winna składać się z:
‐ formularza oferty (Zał. nr 1 do siwz)
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‐ informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (Zał. nr 3 do
siwz) – o ile taka sytuacja zaistnieje
‐ Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2) oraz dokumenty, o
których mowa w pkt 9 siwz.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do
występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników
lub winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo jednoosobowej
reprezentacji spółki.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem
zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
Przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach
Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu zatrudnionych w ramach projektu „SZANSA‐
Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.
PN‐3/2013/EU
Nie otwierać przed 21.10.2013 r., godz. 11.15.
Na kopercie należy zamieścić dane adresowe wykonawcy oraz adres e‐mail.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres
Centrum Integracji Społecznej
43‐190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
nie później niż do dnia 21.10.2013 r., godz. 11.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z
odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2013 r., godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego
Centrum Integracji Społecznej
43‐190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
‐ dane wyjściowe do sporządzenia oferty = proponowana cena brutto za realizację zamówienia
dla 1 osoby pomnożona przez ilość przebadanych osób
‐ dodatkowe koszty do uwzględnienia ‐ Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku
z wykonaniem usługi,
‐ sposób sporządzenia ceny oferty – cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby,
‐ cenę oferty należy podać w PLN,
‐ stawkę podatku VAT ‐ jeżeli dotyczy należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy o podatku od
towarów i usług z 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi
zmianami),
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‐ cena brutto stanowić będzie podstawę dla wybrania oferty najkorzystniejszej przez
Zamawiającego,
‐ podana w ten sposób cena będzie obowiązywać niezmiennie przez okres ważności oferty
(związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia,
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w ofercie.
Punktacja wg wzoru:
CN
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN ‐ cena oferty najkorzystniejszej
CO ‐ cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy
przedstawili ofertę wspólną. Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy jest
zobowiązany do wykazu osób bezpośrednio prowadzących zajęcia wraz z kserokopią dokumentów
potwierdzających wymagane kwalifikacje. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy do
akceptacji Zamawiającego harmonogram, który będzie stanowił integralny załącznik do umowy.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.
20. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Wykonawca (*)................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.
Adres...........

........................................................................................................................................
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

Fax ....................................................

Adres e‐mail ………………………………………………………………….

Kod CPV:
85121000‐3 Usługi medyczne
85121100‐4 Ogólne usługi lekarskie
85121200‐5 Specjalistyczne usługi medyczne
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane
do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu zatrudnionych
w ramach projektu „SZANSA‐Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej
w Mikołowie.

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Cena brutto za 1 jedną osobę

ilość osób

Cena brutto za całość zamówienia PLN

43

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni.
.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawców.
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca (*) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................

Kod CPV

85121000‐3 Usługi medyczne
85121100‐4 Ogólne usługi lekarskie
85121200‐5 Specjalistyczne usługi medyczne
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane
do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu zatrudnionych
w ramach projektu „SZANSA‐Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej
w Mikołowie.

.................................................
miejscowość i data

*)

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
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Załącznik nr 3

Informacja
o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

Lp.

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierzy podwykonawcom

OŚWIADCZENIE
1.

W
zakresie
realizacji
przedmiotu
zamówienia
i
zobowiazań
wynikajacych
z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za
wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe
świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.

.................................................
miejscowość i data

..…………...……………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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Załącznik nr…… do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA nr .....................
Zawarta w dniu ………………… w Mikołowie
pomiędzy:
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
z siedzibą w: 43‐190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
NIP: 635‐181‐93‐26
REGON: 241819495
reprezentowanym przez: mgr Annę Kozińską‐Targiel
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…..................................................................
z siedzibą w: ….............................................
NIP: ..............................................................
REGON: ........................................................
reprezentowaną przez: ................................
zwanym w treści WYKONAWCĄ
§1
Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich osób, które zostaną skierowane
do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktorów zawodu
zatrudnionych w ramach projektu „SZANSA‐Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum
Integracji społecznej w Mikołowie.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określa
niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej cześć: SIWZ i oferta Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Przeprowadzenie badań lekarskich nie mniej niż 33 a nie więcej niż 43 osób w tym uczestników CIS
oraz pracowników zatrudnionych u Zamawiającego, mających na celu stwierdzenie zdolności do
wykonywania pracy, uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, szkoleniu lub
odbywania stażu, wykonywania prac
społecznie użytecznych i wydanie dokumentów
potwierdzających tę zdolność albo brak tej zdolności z uwzględnieniem badań specjalistycznych
obejmujących:
b. wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy,
c. orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego
podstawie,
d. wykonywanie badań laboratoryjnych oraz rentgenowskich w związku z prowadzonym procesem
orzeczniczym,
e. prowadzenie pełnej, wymaganej przepisami prawa krajowego, dokumentacji medycznej.

§3
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 roku..
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§4
Wykonawca będzie wykonywał badania na zlecenie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami w szczególności:
 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r.
Nr 21 poz. 93 z późn. zmianami)
 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317
z późn. zmianami)
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy ( Dz. U. Nr 69, poz.332 z późn. zmianami).
 Ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz.1570 z późn. zmianami),
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań
lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających
licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz.299 z późn. zmianami).
Wykonawca jest zobowiązany do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się ceny ofertowy oraz z warunkami
wykonania zamówienia.
Wszystkie obowiązki i czynności wynikające z zakresu zamówienia Wykonawca zapewni na swój
koszt i w swoim zakresie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi
z pracami wykonanymi samodzielnie.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego .
2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania wszystkich dokumentów związanych z realizacją
umowy Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu kontroli w zakresie
prawidłowej realizacji Projektu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasady poufności przetwarzania danych osobowych
osób uczestniczących w Projekcie
§6
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie, ustalone na podstawie ceny podanej
przez Wykonawcę w ofercie wynoszącej ………………………….. PLN
2. Ceny określone w ofercie, będą niezmienne do końca trwania umowy.
3. Nominalna maksymalna wartość zobowiązania wynosi 2 600,00 zł.
4. Rozliczenie wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 odbywać się będzie w okresach miesięcznych, na
postawie rachunku*/faktury* wystawianej przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych po upływie
miesiąca rozliczeniowego. Wzór rachunku udostępni Wykonawcy Zamawiający.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc
rozliczeniowy, w przypadku złożenia wymaganych dokumentów rozliczeniowych z uchybieniem
terminu, o którym mowa w ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur
wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących
realizację Projektu.
7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku*/ faktury* będzie podpisany przez obie
Strony umowy protokół zdawczo‐odbiorczy.
8. Osobą uprawnioną do zatwierdzenia i podpisania protokółu zdawczo‐odbiorczego, o którym mowa
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w ust. 6 ze strony Zamawiającego jest Koordynator projektu.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na rachunku*/fakturze*.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rachunku*/faktury* Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty ich otrzymania.
§7
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować Koordynator
projektu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli oraz monitoringu pracy Wykonawcy na każdym
etapie jej wykonania.
§8
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od
Umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od
Umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2 umowy.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

1.

2.
3.

4.

5.

§9
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
a) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi lub nie kontynuuje realizacji usługi, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenie dodatkowego terminu,
c) Wykonawca przerwał realizację usługi,
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony postanawiają
jak poniżej:
a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego usługi przerwane, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za
usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za nierozliczone usługi,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10
1. Ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy odpowiada: …………
2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie Wykonawca
zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiającego.
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3. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
zastępstwa w realizacji zamówienia przez osobę o kwalifikacjach nie niższych niż Wykonawca danej
części zamówienia.
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 2, wymaga niezwłocznego pisemnego poinformowania
Zamawiającego o niemożności zrealizowania zamówienia przed jego planowanym rozpoczęciem.
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§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów.
W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony
wskazany w niniejszej umowie lub późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo
dostarczone.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz trzy dla
Zamawiającego.

Wykonawca

*niepotrzebne skreślić
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Zamawiający

