UMOWA ZLECENIA NR ………………………………
zawarta w dniu ........................................... 2021 r. w Warszawie pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03–719 Warszawa, NIP:
1132453940, REGON: 015528910, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały Nr 841/52/15 Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania
wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Zdrowia i
Polityki Społecznej działają:
1)

Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;

2)

Agnieszka Gonczaryk - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

a
…………………………. - lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prawo wykonywania zawodu lekarza nr ………..,
zam. ………………………….., , PESEL …………….., NIP …………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.
Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019, z późn. zm.), gdyż wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości 130 000 złotych - art. 2
ustawy.
§ 1.

1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia ośmiu kontroli wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
dotyczących stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem zgodnie z
Planem kontroli na 2021 rok;
2) przeprowadzenia kontroli doraźnych wskazanych przez Zleceniodawcę; na podstawie odrębnego
upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, za wynagrodzeniem.

2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

3.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 zgodnie z
postanowieniem informującym o wdrożonych przez Zleceniodawcę normach PN-EN ISO 14001:2015-09,
OHSAS 18011:2007, PN-EN ISO/IEC 27001:2014-12, PN-ISO 37001:2017-05, stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy.
§ 2.

1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: przekazania Zleceniodawcy w dniu podpisania umowy swoich danych
teleadresowych (mail, telefon, fax), a w przypadku ich zmiany w trakcie obwiązywania umowy, ich
niezwłocznej aktualizacji.

2.

Aktualizacji innych danych związanych z wykonaniem umowy, w tym adresu zamieszkania
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§3

1.

Za realizację zadań określonych w § 1 umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za 6 godzin
pracy w każdym miesiącu, przy czym wynagrodzenie za jedną godzinę wynosi 85 zł. Łączne
wynagrodzenie miesięczne z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 510 zł brutto (słownie: pięćset
dziesięć złotych)*.

2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana będzie miesięcznie w ciągu 14 dni od
otrzymania prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku obejmującego liczbę
przepracowanych godzin, na konto bankowe wskazane na rachunku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia rachunku po każdym okresie rozliczeniowym, przy czym
rachunek za grudzień 2021 r. powinien być wystawiony do dnia 18 grudnia 2021 r., a płatność
wynagrodzenia dokonana do dnia 31 grudnia 2021 r.

4.

Za datę dokonania płatności Strony uważają datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

5.

Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca dokona naliczenia i odprowadzenia należnych
składek oraz podatku.

6.

Rachunki należy wystawić na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul.
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 525-20-87-227, REGON: 013272636.
§ 4.

1.

Za nienależyte wykonanie którejkolwiek ze zleconych kontroli, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia za realizację usługi, określonego w § 3.

2.

Za niewykonanie którejkolwiek ze zleconych kontroli, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w
wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 3.

3.

Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z przysługującego
mu wynagrodzenia.
§ 5.

1.

Strony mogą rozwiązać umowę w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, za które Strony nie ponoszą
odpowiedzialności;
2) zgodnego oświadczenia woli Stron o rozwiązaniu umowy.

2.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia działań Zleceniobiorcy rażąco sprzecznych z postanowieniami
umowy lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

3.

Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w szczególności w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 6.

1.

Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszystkich poufnych informacji, o których dowiedzą się w
trakcie dwustronnej współpracy.

2.

Informacją poufną i objętą tajemnicą jest każda informacja nieujawniona do wiadomości publicznej i
oznaczona jako poufna przez drugą Stronę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Środki zabezpieczono w budżecie WM w dz. 750, rozdz. 75011 § 4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia na przeprowadzenie
kontroli wykonywania badań lekarskich; 8.8.1. KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ
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3.

Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Zleceniobiorcy niezależnie od formy ich przekazania
przez Zleceniodawcę (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku
informacji).

4.

Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Zleceniobiorcy także po wygaśnięciu
umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.

5.

Przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych których administratorem jest Zleceniodawca
będzie odbywać się na zasadach określonych w osobnej umowie.
§ 7.

1.

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia wynikającego z niniejszej umowy osobie trzeciej
bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

2.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.

3.

Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

4.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

5.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2021 r.

6.

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zleceniodawcy i jeden
dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

www.mazovia.pl
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