Załącznik nr do Zaproszenia do złożenia oferty IR.I.272.3.11.2022 –
Wzór Umowy.
UMOWA Nr Or…………….2022
Zawarta w dniu ………………….…….. 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37
reprezentowanym przez :
1. Marzenę Dębniak - Starostę Ostrowieckiego,
2. Andrzeja Jabłońskiego - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Julity Szewczyk
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ,
na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej
od 60 000,00 zł netto, ale mniejszej niż 130 000 zł netto - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr
Or. I.120.1.1.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.:
§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania badań cytologiczne dla
kobiet, które nie są objęte programem finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Badania planowane są dla mieszkanek powiatu ostrowieckiego w następujących
przedziałach wiekowych: 20-25; oraz po 60 r.ż.
§2
1.
2.
3.
4.
5.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, standardami oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia niezbędne do
należytego wykonania umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniodawcą w realizacji umowy
i usuwania, w ramach swych możliwości i kompetencji wszelkich przeszkód, mogących
wystąpić w trakcie realizacji umowy.
Zleceniobiorca wykona umowę, korzystając z własnego sprzętu i materiałów.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń wynikłych
w trakcie trwania badań.
§3

1.

Badania specjalistyczne wykonane zostaną w terminie maj – grudzień 2022 r. (termin
zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą) w godzinach (godziny zostaną ustalone indywidualnie
z wykonawcą) w miejscu (miejsce wykonania badań zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą).
Wykonawca wykona badania specjalistyczne na swoim specjalistycznym sprzęcie bez
udziału podwykonawców.

2.

3.

Zleceniodawca zapewni dostęp do źródła prądu i sanitariaty jeśli badania specjalistyczne
odbywać się będą w mobilnej pracowni na parkingu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej i wynikających z tego rygorów
i obostrzeń wprowadzanych na terenie RP w tym również powiatu ostrowieckiego,
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji z określonej ilości badań
specjalistycznych lub też w momencie w którym nie będzie chętnych kobiet do udziału
w akcji profilaktycznej.
§4

Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia wymienionego w § 6 ust. 1 zobowiązuje się:
1. przeprowadzić z należytą starannością badania specjalistyczne dla mieszkańców z terenu
powiatu ostrowieckiego, którzy otrzymali imienne zaproszenia z Wydziału Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
2. Wynik badania cytologicznego zostanie przekazany na wskazany przez pacjentkę adres
zamieszkania w ciągu miesiąca od jego wykonania. Dokument powinien posiadać opis
wykonanego badania oraz musi być podpisany przez osobę wykonującą badanie.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30%
ceny umownej określonej w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca.
2. Kwota kary umownej określona zostanie w protokole i stanowić będzie podstawę
do pomniejszenia należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do dochodzenia
odszkodowania na ogólnych zasadach, w wysokości przewyższającej karę umowną.
4. Zleceniodawca może odliczyć kary umowne od płatności należnych Zleceniobiorcy.
§6
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca ustalają, że wynagrodzenie Zleceniobiorcy
za przeprowadzenie badania specjalistyczne, zgodnie z § 1 niniejszej umowy wyniesie:
…………………………………………………………………………..
2. W przypadku rezygnacji z badań specjalistycznej, o których mowa w § 1 Zleceniodawca
zapłaci za faktyczną ilość wykonanych badań wg ceny jednostkowej określonej w ust. 1.
3. Należność za przeprowadzone badania będzie płatna po wykonaniu usługi, na podstawie
faktury (rachunku) prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zleceniodawcy.
W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności biegnie od dnia doręczenia
Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności faktury wynosi
14 dni od dnia przedłożenia Zleceniodawcy.
4. Finansowanie: Dział 851; Rozdział 85195; Paragraf 4300.
§7
Zasady zachowania poufności danych:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy i od
współpracujących z nim osób, oraz wszelkich danych o możliwych do zidentyfikowania
osobach fizycznych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w związku z realizacją
Umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych
gwarantowały ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do zapoznania
się z ich treścią. W szczególności chodzi tu o dane osobowe udostępnione do przetwarzania
w związku z realizacją Umowy.
§8
1. Osobą odpowiedzialną za właściwą realizację niniejszej umowy z ramienia Zleceniodawcy
jest: Pani Katarzyna Kowalska Inspektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
2. Osobą odpowiedzialną za właściwą realizację niniejszej umowy z ramienia Zleceniobiorcy
jest …………………………...
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA

………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego

………………………………………………

ZLECENIODAWCA

…………………………………………

