
 

UMOWA nr ………… 

 

Zawarta w dniu ………….. roku w Poznaniu pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu  ul. 

Jackowskiego 18 w imieniu, którego działają: 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

z kontrasygnatą …………………………………………. 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

a 

…… z siedzibą w ……, przy ul. ………, Regon ……, NIP …, w imieniu której działa: ………, 

zwanym w dalszej części Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) świadczenie usług z zakresu badań osób składających wnioski o wydanie orzeczenia 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg                   

i uprawnień na obszarze działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                         

o Niepełnosprawności w Poznaniu   w celu wydania oceny stanu zdrowia w/w osób, na 

które składają się następujące czynności: 

a) wypełnienie w systemie informatycznym formularza w zakresie analizowania 

złożonej dokumentacji medycznej pod kątem konieczności ich jej uzupełnienia; 

b) dokonanie wstępnego ustalenia konieczności osobistego stawienia się osoby na 

posiedzenie składu orzekającego lub możliwości wydania oceny o stanie zdrowia   

w oparciu o przedłożoną dokumentację medyczną; 

c) wypełnienie w systemie informatycznym formularzy w zakresie analizy wniosku 

oraz konieczności powołania konsultanta; 

d) wypełnienia w systemie informatycznym formularzy w zakresie zleconej 

konsultacji; 

e) przeprowadzenie badania przedmiotowego i podmiotowego; 

f) wystawienie w systemie informatycznym oceny o stanie zdrowia. 

2) przewodniczenie, w przypadku powołania do pełnienia funkcji przewodniczącego, 

posiedzeniom składów orzekających w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności 

lub stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami określonymi przepisami prawa 

oraz podpisywanie protokołów z tych posiedzeń i wydawanych w trakcie posiedzeń 

w/w  orzeczeń. 

3) przewodniczenie, w przypadku powołania do pełnienia funkcji przewodniczącego 

posiedzeniom składów odwoławczych i podpisywanie protokołów z tych posiedzeń. 

4) podpisywanie orzeczeń.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonany będzie wykonywany                

w terminie od dnia  1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  

3. Usługa świadczona będzie przez min……… osobę/osoby posiadającą/e Prawo 

wykonywania zawodu lekarza w specjalności …………………. oraz które posiadać będą 



 

ważne zaświadczenie uprawniające do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie obowiązywania umowy do uczestnictwa                      

w szkoleniach doskonalących z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności, przy czym koszty szkolenia ponosi zamawiający. 

5. W przypadku jeśli w trakcie obowiązywania umowy w/w zaświadczenie straci swoja 

ważność, konieczne będzie uzyskanie tegoż zaświadczenia na pozostały okres 

obowiązywania umowy. 

6. Umowa podlegać będzie rozwiązaniu w przypadku: 

1) utraty przez osobę wykonującą usługę Prawa wykonywania zawodu, 

2) niemożności uzyskania przez osobę wykonującą usługę zaświadczenia uprawniającego  

do wydania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności chyba, że 

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę/y posiadającą/e wymagane przez 

Zamawiającego uprawnienia, 

3) odmowy uczestnictwa w szkoleniach doskonalących, o których mowa w § 1 pkt.4. 

 

§ 2 

1. Zamawiający dokona weryfikacji poprawności wykonania obowiązków umownych przez 

Wykonawcę. Jeżeli czynności wymagać będą uzupełnień lub poprawek Wykonawca 

zobowiązuje się do ich wykonania w ustalonym dodatkowo terminie w ramach 

wynagrodzenia określonego w pkt. ust. 2.  

2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego § 1 ust. 1 Wykonawcy 

przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie miesięczne obliczone jako iloczyn ilości 

wydanych ocen na posiedzeniu składu odbytego w siedzibie Zamawiającego i kwoty 

jednostkowej przysługującej za tą czynność w wysokości ……………….. brutto za jedną 

ocenę. 

3. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę będzie stała w okresie obowiązywania 

umowy. 

4. Faktyczna liczba wydanych ocen będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określenie 

w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie  może (w razie mniejszych potrzeb) być 

podstawą roszczeń ze  strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę maksymalną brutto: 

……………..zł (słownie: ……………). 

6. Za przyjęcie czynności uważa się podpisanie przez Zamawiającego rachunku / faktury VAT 

wystawionego w ostatnim dniu miesiąca. 

 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe 

regulowanie wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie sukcesywnie, w terminach miesięcznych w formie 

przelewu bankowego na konto Wykonawcy, po wykonaniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury 

VAT/rachunku. 

 

 

 



 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 5; 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma 

prawo żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłacanego wynagrodzenia lub jego 

części naliczonych, zgodnie z ust. 1, kar umownych 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                  

o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


