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Umowa  Nr DAO.4241……. 

na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla 

pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

 

zawarta w dniu …………………. w Mielcu pomiędzy: 

 

………………………………… ul. …………………………………………………………….., 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, NIP: ………………., REGON: 

……………….., reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

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

z siedzibą ………… przy ulicy ……………………….., zarejestrowaną 

……………………………….pod numerem  KRS:………………….. , NIP: ……………., 

REGON: ……………., reprezentowaną przez : 

……………………………………………. 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a z osobna Stroną. 

§ 1. Przedmiot umowy 

1.1. Zamawiający powierza Wykonawcy realizację usług medycznych dla pracowników 

Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w zakresie 

profilaktycznej opieki medycznej. Szczegółowy zakres usług został określony  

w § 2 niniejszej umowy. 

1.2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z: 

1.2.1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 

celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 2016 r., poz. 2067), 

1.2.2. ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1155 z późn.zm), 

1.2.3. ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi  

z 5 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 151 z późn.zm.), 

1.2.4. ustawą – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 917 z późn.zm.). 

§ 2. Usługi medyczne dla pracowników 

2.1. Przedmiot umowy obejmuje: 

2.1.1. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich wstępnych wraz z wydawaniem 

orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym 

stanowisku pracy – przewidywana liczba: 180 osób, 

2.1.2. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich okresowych wraz z wydaniem 

orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym 

stanowisku pracy – przewidywana liczba: 500 osób, 
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2.1.3. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich kontrolnych wraz z wydawaniem 

orzeczenia o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym 

stanowisku pracy– przewidywana liczba: 200 osób, 

2.1.4. udzielanie specjalistycznych konsultacji, w szczególności u lekarzy specjalistów: 

(i). okulista – przewidywana liczba: 300 osób, 

(ii). laryngolog – przewidywana liczba: 60 osób, 

(iii). neurolog – przewidywana liczba: 100 osób, 

2.1.5. udzielanie konsultacji diagnostycznych z zakresu: 

(i). badania audiometryczne – przewidywana liczba: 50 osób;  

(ii). badania spirometryczne – przewidywana liczba: 50 osób; 

(iii). badania EKG – przewidywana liczba: 50 osób; 

(iv). badania RTG klatki piersiowej – przewidywana liczba: `50 osób; 

(v). Badania w ciemni – widzenie zmierzchowe z reakcją na olśnienie – przewidywana 

liczba: 50 osób; 

(vi). Badania na synoproforze – stereopsja – przewidywana liczba: 50 osób; 

(vii). Badania perymetryczne – przewidywana liczba: 50 osób; 

2.1.6. wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia   

lekarskiego – przewidywana liczba: 200 osób, 

2.1.7. wykonywanie badań osób kierujących pojazdami poniżej 3,5 t w ramach 

obowiązków służbowych – przewidywana liczba: 10 osób, 

2.1.8. wykonywanie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (na 

podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014r. w sprawie badań 

psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy) – przewidywana 

liczba: 20 osób, 

2.2. Do zadań Wykonawcy należy również prowadzenie dokumentacji medycznej, 

gromadzenie i przechowywanie jej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o 

dokumentacji medycznej. 

2.3. Zamawiający będzie wykonywał we własnym zakresie badania laboratoryjne oraz 

częściowo badania diagnostyczne. 

2.4. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie badań łącznie z wydaniem orzeczenia 

lekarskiego. 

§ 3. Zasady realizowania usług medycznych 

3.1. Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania 

wydawanego przez Zamawiającego, zawierającego w szczególności: 

3.1.1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie  ma być wykonane, 

3.1.2. dane osoby kierowanej na badanie, 

3.1.3. określenie stanowiska pracy, na którym jest lub będzie zatrudniona kierowana osoba, 

3.1.4. informację o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych lub 

uciążliwych dla zdrowia, jak również pracach wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej,  

3.2. Wykonawca wystawia skierowanie na wykonanie badań laboratoryjnych  

i diagnostycznych przez pracownika, zgodnie z wykazem stanowisk, stanowiącym 

Załącznik Nr 5 do zaproszenia  przez Zamawiającego. 
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3.3. Na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego i po wykonaniu badań 

laboratoryjnych oraz diagnostycznych, Wykonawca ustala termin i godzinę rozpoczęcia 

badania lekarskiego. 

3.4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich niezwłocznie, nie później 

niż w dniu zgłoszenia się osoby skierowanej przez Zamawiającego, a w przypadku 

konieczności wykonania badań specjalistycznych – wydania w tym dniu skierowania na 

specjalistyczne badania lekarskie, 

3.5. Termin wydania orzeczenia lekarskiego nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia  się skierowanego przez Zamawiającego pracownika na badania lekarskie. 

3.6. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania 

konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu 

zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie 

nie przekroczy 7 dni roboczych. 

3.7. W przypadkach wymagających dodatkowych specjalistycznych badań nie wymienionych  

w formularzu cenowym a zleconych przez uprawnionego lekarza, Zamawiający uznaje za 

konieczne przeprowadzenie tych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający  zobowiązuje  się  zwracać koszty  badań  w wysokości określonej w 

cenniku obowiązującym u Wykonawcy. 

3.8. Badania profilaktyczne kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego: 

3.8.1. brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy albo 

3.8.2. istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. 

3.9. Badania profilaktyczne muszą być przeprowadzone przez osoby uprawione zgodnie   

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w 

sprawie przeprowadzanych badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do  celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2016 r., poz. 2067 z późn.zm.)  jak również 

do badań kierowców oraz  osób narażonych na promieniowanie jonizujące.  

3.10. Orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach otrzymuje bezpośrednio pracownik, który 

był badany. 

3.11. Usługa będzie świadczona w siedzibie Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość 

świadczenia usług poza siedzibą Wykonawcy w przypadku zlecania uprawnionym 

osobom trzecim niektórych świadczeń (w szczególności dodatkowych badań 

diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich). 

3.12. Podane w § 2 niniejszej umowy liczby osób podlegających badaniom są wielkościami 

szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych ze zmniejszenia 

liczby badań. 

3.13. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zagwarantuje niezmienność cen 

jednostkowych określonych w ofercie. 

3.14. Zamawiający jest zobowiązany do: 

3.14.1. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych 

czynników.  

3.14.2. zapewnienia możliwości udziału lekarza Wykonawcy w komisji bezpieczeństwa i 

higieny pracy działającego u Zamawiającego, 

3.14.3. zapewnienia lekarzowi oraz pielęgniarce służby medycyny pracy Wykonawcy 

możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,  
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3.14.4. udostępnienia Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy 

przeprowadzonej przez PPIS i PIP w części odnoszącej się do ochrony zdrowia 

pracujących. 

§ 4. Zasady współpracy Stron 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia świadczenia usług w dni robocze, 5 dni w 

tygodniu  - w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie przez cały czas trwania Umowy. 

4.2. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewni świadczenie usług medycznych w 

…………………………………………………………………………………………… 

ul.  …………………….. w następujących godzinach: 

poniedziałek w godz. od ….. do ….., 

wtorek w godz. od ….. do ……, 

środa w godz. od ….. do ……, 

czwartek w godz. od ….. do ….., 

piątek w godz. od …… do …... 

4.3. O zakresie badań lekarskich i specjalistycznych decyduje lekarz uprawniony  do 

przeprowadzania badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie wydanego 

skierowania. 

4.4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy 

polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług 

objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego jest 

zobowiązany przedłożyć kopię aktualnej lub zakończonej polisy. 

4.5. Wykonawca w zakresie dokumentacji związanej z realizacją usług medycznych dla 

pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

zobowiązany jest do: 

4.5.1. umożliwienia Zamawiającemu oraz organom nadzoru i kontroli, prawa wglądu do 

dokumentów w tym dokumentów finansowych, 

4.5.2. przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację 

usług medycznych w swojej siedzibie, w sposób gwarantujący ich udostępnienie 

oraz prawidłowe zabezpieczenie a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. 

dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. 

4.6. Zamawiający zobowiązuje się do: 

4.6.1. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych, 

4.6.2. zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 

warunków pracy, 

4.6.3. udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej 

się do ochrony zdrowia. 

§ 5. Wynagrodzenie 

5.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi 

medyczne w trakcie trwania Umowy, w wysokości zgodnej z Ofertą cenową. 

5.2. Wynagrodzenie za świadczone usługi zostanie ustalone według cen jednostkowych usług 

podanych w Ofercie cenowej oraz liczby przebadanych osób. Wynagrodzenie za 

świadczone usługi zawiera koszt wydania zaświadczenia.  
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5.3. Ceny jednostkowe badań określonych w Ofercie cenowej nie ulegną podwyższeniu przez 

cały okres trwania Umowy. Strony dopuszczają obniżenie cen jednostkowych badań. 

5.4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę wraz z imiennym wykazem osób korzystających z usług 

medycznych w okresie, za który dana faktura została wystawiona wraz ze szczegółowym 

wykazem wykonanych badań. 

5.5. W przypadku konieczności wykonania badań niewymienionych w Ofercie cenowej  

a zleconych przez uprawnionego lekarza, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić koszty 

badań w wysokości określonej w cenniku obowiązującym u Wykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, do przekazania 

obowiązującego u niego cennika z zastrzeżeniem § 5.3 niniejszej umowy. 

5.6. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego za faktycznie wykonane, w okresie 

za jaki wystawiono faktury, badania i świadczenia na podstawie faktur VAT prawidłowo 

wystawionych ( po upływie każdego miesiąca) i dostarczonych na koszt Wykonawcy, w 

formie przelewu na jego rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

§ 6. Nominalna wartość umowy 

6.1. Łącznym wynagrodzeniem Wykonawcy za świadczenie usług będących przedmiotem 

niniejszej Umowy jest suma opłat naliczonych za zrealizowane poszczególne usługi w 

okresie trwania Umowy. 

6.2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6.1, w okresie trwania Umowy 

nie może przekroczyć kwoty ……….. zł (słownie: ……………………….. złotych) 

(łącznie z podatkiem VAT w stawce 23%), z zastrzeżeniem § 6.3 niniejszej umowy. 

6.3. W przypadku zmiany w trakcie trwania niniejszej Umowy przepisów o podatku od 

towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu, 

o kwotę będącą różnicą w związku ze zmianą stawki podatku. 

§ 7. Okres umowy 

7.1. Umowa obowiązuje od dnia ……………. do dnia ………….. r. 

7.2. W okresie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług nie 

przekroczy kwoty określonej w § 6.2 niniejszej umowy. W razie przekroczenia tej kwoty, 

Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek 

oświadczeń. Wykonawcy nie przysługuje z tego powodu żadne odszkodowanie. 

§ 8. Osoby do kontaktu 

8.1. Pełnomocnikiem Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy jest: 

8.1.1. – kontakt: tel. oraz  

8.1.2. –  kontakt: tel..  

8.2. Pełnomocnikiem Wykonawcy ramach niniejszej Umowy jest:– kontakt:  tel.. 

§ 9. Rozwiązanie umowy 

9.1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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9.2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę, 

a w szczególności stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących zakresu i jakości 

udzielanych świadczeń zdrowotnych – Zamawiającemu lub zwłoki w uiszczaniu 

należności za świadczenia zdrowotne powyżej 30 dni - Wykonawcy, Stronie przysługuje 

prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 10. Odpowiedzialność i kary umowne 

10.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem usług. Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód 

powstałych w związku z wykonywanymi usługami. 

10.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku: 

10.2.1. naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4.4 i § 4.5 w wysokości 10% kwoty,  

o której mowa w § 6.2, 

10.2.2. rażącego naruszenia obowiązków Umownych skutkujących wypowiedzeniem 

Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w wysokości 10% kwoty, o której 

mowa w § 6.2, 

10.2.3. niewykonania lub nienależytego wykonania badań lekarskich w wysokości 0,2% 

kwoty, o której mowa w § 6.2, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania badania, 

10.2.4. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa  

w § 6.2, za każdy dzień zwłoki. 

10.3. Kary umowne należne w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą przekroczyć 

30% kwoty, o której mowa w § 6.2 . 

10.4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego kary 

umowne, jeżeli kary umowne nie pokrywają całości poniesionej szkody. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

11.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

11.2. Wykonawca może dokonać przelewu całości lub części wierzytelności Wykonawcy z 

tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz podmiotów i osób trzecich wyłącznie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

przepisów ustawy o działalności leczniczej. 

11.3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do Umowy są: 

11.3.1. Formularz oferty, 

11.3.2. Oferta cenowa, 

11.3.3. Wykaz stanowisk w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu, 

11.3.4. Wykaz osób przebadanych. 

11.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

11.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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