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 Załącznik nr 5 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu .............. r. w Olsztynie pomiędzy:  

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego2, 10-719 Olsztyn 
utworzony na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz - dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr 461/2018/US/DZP realizowanego na 

podstawie art. 138 o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 

2018. poz. 1986). 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badań profilaktycznych kandydatów przyjętych na I 

rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II-go stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników 

studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Zakres badań studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz kandydatów na studia 

przyjętych na I rok studiów obejmuje: 

a) badania lekarskie, 

b) badania laboratoryjne (wg wskazań lekarskich), 

c) konsultacje specjalistyczne (wg wskazań lekarskich), 

d) badania RTG, USG (wg wskazań lekarskich), 

e) badania serologiczne w kierunku chorób odzwierzęcych (wg wskazań lekarskich), 

f) badania serologiczne wg wskazań lekarskich na kierunkach: lekarskim, 

pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, 

mikrobiologia, 

g) testy alergiczne (wg wskazań lekarskich). 

3. Wykaz kierunków studiów objętych badaniami określa załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający określa liczbę studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz 

kandydatów na I rok studiów mających podlegać badaniu na ………..… osób.  

W przypadku zmniejszenia tej liczby Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy  

w terminie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

§3 

Miejsce oraz warunki realizacji umowy 

1. Miejscem wykonywania badań jest: 

………………………………………………………............................................................ 

………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………… 

2. Osoba (student, uczestnik studiów doktoranckich, kandydat na I rok studiów) zgłaszająca 

się na badania posiadać musi skierowanie wystawione przez Dziekanat. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania profilaktyczne przez co najmniej 2 dni 

robocze w tygodniu, w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie. Po zawarciu umowy 

strony ustalą dni realizacji usługi. 

4. Po wykonaniu badania Wykonawca wystawi osobie (student, uczestnik studiów 

doktoranckich, kandydat na I rok studiów) zgłaszającej się na badania zaświadczenie 

lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do dalszej nauki. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia akcji promocyjnej w zakresie zdrowotności. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego:…………………………………………………………….. 

7. Przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

 

§4 

Cena i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Wynagrodzenie brutto: ……………………………………….. w tym obowiązujący 

podatek VAT (słownie: ………………..……………………………………….……). 

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych badań, według cen 

jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każde wykonane badanie profilaktyczne studenta, 

kandydata na I rok studiów, uczestnika studiów doktoranckich zgłaszającego się na 

badanie kwotę brutto: ……………… (słownie:….………………………….…....... ); 

4. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca na koniec każdego miesiąca ma obowiązek sporządzić zestawienie 

zbadanych osób zawierające wskazanie imienia i nazwiska zbadanej osoby, jej status 

(student, doktorant wraz z podaniem roku i kierunku studiów) oraz datę badania  i wraz z 

fakturą przekazać do Zamawiającego. 

6. Wykonawca ma obowiązek przekazać fakturę :w terminie do 10-go następnego miesiąca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Biuro ds. Studenckich, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. 

8. Zamawiający zapłaci cenę usługi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie osób zbadanych w danym 

miesiącu. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku 

wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 6 i 10. 

 

§5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1, 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji obowiązku wskazanego  

w §3 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od dnia wezwania przez Zamawiającego do wykonania 

obowiązku. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  

w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

opóźnienia w wysokości ustawowej. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §4 ust. 1. 

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§6 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy,  

1.2. w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę 

pomimo trzykrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do 

sposobu realizacji umowy. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia poprzez 

złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy ze skutkiem 

natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 

2.1. terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się 

przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność 

ta nie była zależna od Wykonawcy, 

2.2. ilości osób określonej w §1 ust. 4 i 5 umowy, objętych badaniami (studentów, 

uczestników studiów doktoranckich, kandydatów na I rok studiów) w warunkach: 

 zmiany liczby kandydatów przyjętych na I rok studiów,  
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 zmiany liczby uczestników studiów doktoranckich lub studentów na 

poszczególnych kierunkach, objętych badaniami realizowanymi w ramach 

niniejszej umowy. 

2.3. zmiany terminów, o których mowa w §4 ust. 6 pkt. a) i b) w warunkach: 

 zmiany terminów przesyłania rachunków przez UWM do Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy (w skrócie: WOMP). Zmiana terminów związana być 

może ze zmianą wymagań związanych z obowiązkiem przekazywania 

rachunków za świadczoną usługę ze strony WOMP lub UWM. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. strony ustalają 

nowy termin  realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.2., zmianie ulega 

również cena określona w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.3., strony ustalają 

nowe terminy przekazywania faktur przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 
ochrony danych osobowych. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sporządziła: mgr Sylwia Niemiec 


