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 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr BZP-3941-66/2018 

/ wzór / 

UMOWA  nr BZP-396 - … /20….. 

zawarta w dniu ........................……….roku w Krakowie pomiędzy : 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą: 31-157 Kraków, Plac 

Jana Matejki 13, NIP : 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Uczelni - prof. Stanisława Tabisza przez:  

Kanclerza Uczelni - dr Jolantę Ewartowską  

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 

 a  

Firmą ………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS, posiadającą nr REGON …………….., NIP ………………… reprezentowaną przez:  

.................................................................................................................................... 

*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający 
uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

…………………………….…… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod Firmą …………………         

z siedzibą  ……………………………, REGON ………………….., NIP …………………, 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”, 

Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę, której wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986), zgodnie z art. 4 

pkt 8 tej ustawy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego według Rozdziału VI „Instrukcji 

dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”. 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest: „Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla 

potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, nr zamówienia: 

BZP-3941-66/2018, obejmujących: 

1) Przeprowadzanie badań profilaktycznych – wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz 

sanitarno-epidemiologicznych pracowników oraz stażystów i praktykantów wraz                         
z prowadzeniem dokumentacji przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującymi 

oraz uwzględnianie w badaniach, ewent. korzystania z samochodu do celów służbowych 

w tym przewożenia innych osób; 

     2) przeprowadzanie badań pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują 

pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym,  

    3) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w ustawie  z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks  Pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz.917 ze zmianami) w dalszej części umowy zwanym 

„KP” i w przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie, w tym o:   
    - braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,   

    - przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku. 

4) Wydawanie stosownych zaświadczeń lekarskich po przeprowadzeniu badań 

okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających potrzebę 

stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym na 

podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973); 
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5) przeprowadzanie badań lekarskich w celu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi 

akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia i określanie czasu potrzebnego na 

przeprowadzenie zalecanego leczenia oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 

131 ust. ust 5 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym                  

i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz.1668); 

6) udział lekarza medycyny pracy w działaniach zakładowej komisji BHP powołanej w trybie 

określonym w art. 23712 KP polegający na rozpoznawaniu i ocenie występujących w 

środowisku pracy czynników szkodliwych, czynników stanowiących przyczyny chorób 

zawodowych oraz okoliczności mających wpływ na zakres obowiązkowych badań 

profilaktycznych w szczególności po dokonaniu wizytacji stanowisk pracy; 

7) gromadzenie i przechowywanie informacji o stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną 

opieką lekarską i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

2. Usługi medyczne, o których mowa w ustępie 1, zwane będą w dalszej części umowy 

„badaniami profilaktycznymi”. 

3. Planowana ilość pracowników podlegających badaniom 
 

    1) w roku 2019: 

Nauczyciele akademiccy: 89 osób 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 36 osób, 
 

w tym szacowana: 

ilość pracowników pracujących przy monitorze ekranowym 100 osób, 

ilość osób, które mogą używać samochodu prywatnego do podróży służbowej, w tym do 

przewozu osób podczas podróży  służbowych: 30 

Szacowana w oparciu o statystykę z lat poprzednich ilość badań: 

wstępnych: 35 osób 

kontrolnych: 15 osób 

poprzedzających skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia: 3 

stażystów i/lub praktykantów: 3 
 

    2) w roku 2020: 
 

Nauczyciele akademiccy: 115 osób 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 65 osób, 

w tym szacowana: 

ilość pracowników pracujących przy monitorze ekranowym 100 osób, 

ilość osób, które mogą używać samochodu prywatnego do podróży służbowej, w tym do 

przewozu osób podczas podróży  służbowych: 30 

Szacowana w oparciu o statystykę z lat poprzednich ilość badań: 

wstępnych: 35 osób 

kontrolnych: 15 osób 

poprzedzających skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia: 3 

stażystów i/lub praktykantów: 3. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań profilaktycznych i innych usług 

medycznych, zgodnie z niniejszą umową wraz z załącznikami do niej, Zapytaniem 

Ofertowym, złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 

przepisami prawa, a w szczególności:  

1)  ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1155),  

2) 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 celach 

przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 2067),  

3) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973)   



3 
 

3) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2190) 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1)  jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.              

o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1184) i jest uprawniony do 

wykonywania w pełnym zakresie usług medycznych, o których mowa w art. 229 Kodeksu 

pracy oraz zgodnie z aktami prawnymi powołanymi w ust. 1. 

2) pomieszczenia, w których będą wykonywane świadczenia wraz z wyposażeniem 

(urządzenia/ sprzęt/ aparatura) są dopuszczone do użytku i spełniają standardy 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); są to 

pomieszczenia w budynkach bez barier architektonicznych umożliwiające osobom 

niepełnosprawnym udział w badaniach; 

3) umowa będzie wykonywana z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami 

profesjonalizmu zawodowego (w szczególności zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 

dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej);  

4) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udzielane na podstawie niniejszej umowy 

świadczenia, w tym za używanie leków, materiałów medycznych i stosowanie procedur 

medycznych; 

5) dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym wszelkie niezbędne uprawnienia 

do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia – w szczególności osobami 

legitymującymi się uprawnieniami z zakresu medycyny pracy do wydawania orzeczeń 

lekarskich dla celów przewidzianych w art. 229 KP, w oparciu o postanowienia ustawy             

o służbie medycyny pracy. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi / przy pomocy 

podwykonawców*, którym zleci świadczenie następującej części usług będących 

przedmiotem zamówienia: ………………………………………………………………………………………….  
* niepotrzebne skreślić  

4.Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania 

realizowanej części umowy (podmioty uprawnione do wykonywania tych świadczeń na 

podstawie odrębnych przepisów), a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie 

warunki stawiane personelowi Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz 

swoich Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany każdej osoby 

spośród personelu Wykonawcy i Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, która 

przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  
* Zapisy umowy zostaną odpowiednio dostosowane do danego przypadku tj. realizacji umowy bez udziału 

podwykonawców lub z zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy - udziałem podwykonawców. 

 

§ 3.  

Okres obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązywać będzie od dnia             

1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2020r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Niniejsza umowa wygasa, w zależności co nastąpi wcześniej: 

- w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 

umowy lub,   

- z dniem, w którym kończy się okres jej obowiązywania określony w ust. 1, niezależnie 

od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę brutto  wskazaną § 

6 ust. 3 umowy. 

§ 4.  

Świadczenie usług przez Wykonawcę 

1. Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami skierowania wydanego przez Zamawiającego wg wzoru opracowanego przez 

Wykonawcę  

2. Skierowanie powinno zawierać:  

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego,  

2) dane pracownika: tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel (w przypadku 

pracowników) lub data  urodzenia (w przypadku kandydatów do zatrudnienia),  
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3) określenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego,  

4) określenie stanowiska pracy lub stanowisk pracy, rodzaju pracy, podstawowych czynności 

oraz sposobu i czasu ich wykonywania, 

5) określenie nazwy i adresu jednostki świadczącej usługi oraz sprawującej profilaktyczną 

opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy, 

6) informację o występowaniu na stanowisku pracy lub stanowiskach pracy czynników 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych i innych wynikających 

ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na danym 

stanowisku pracy lub stanowiskach pracy, z podaniem nazwy czynnika/czynników, 

wielkości narażenia oraz łącznej liczby ww. narażeń. 

3. Świadczenia opisane w § 1 ust.1 punkcie 1-5 i 7 mogą być realizowane przez lekarzy 

medycyny pracy we własnych placówkach Wykonawcy lub w placówkach partnerskich 

/współpracujących z Wykonawcą, za których jakość pracy Wykonawca bierze 

odpowiedzialność.  

4.  Świadczenia będące przedmiotem umowy wykonywane będą na terenie miasta Krakowa 

oraz w następujących miejscowościach:  ……………………………………………………….*(zgodnie z ofertą).   

5. Świadczenia  wymagające uczestnictwa (stawiennictwa w placówce medycznej)   

wykonywane będą w następujących placówkach w Krakowie:  

         Nazwa placówki…………………….. Adres placówki…………………………………………… Zakres 

świadczeń w placówce………………………………………………………………………. Rejestracja będzie 

odbywać się na bieżąco (codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30), 

w oparciu o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się osoby skierowanej do danej placówki 

Wykonawcy wskazanej w ust. 1 i będzie obejmowała umówienie terminu (dzień i godzina) 

rozpoczęcia objętych skierowaniem badań profilaktycznych. Rejestracja odbywać się 

będzie pod następującymi numerami telefonów:  ………………………………………….. 

7.Aktualna lista placówek w pozostałych miejscowościach wraz z adresami i danymi do 

kontaktu telefonicznego będzie stanowiła załącznik do niniejszej umowy oraz będzie 

dostępna pod adresem strony internetowej …………………………………………………  

8. Świadczenie opisane w § 1 ust. 1 punkt 6 musi być realizowane przez jednego 

wyznaczonego imiennie lekarza medycyny pracy w celu zapewnienia ciągłości działań, o 

zgodzie na ewentualne doraźne zastępstwo decyduje Kanclerz ASP. Dane wyznaczonego 

lekarza zostaną przekazane Zamawiającemu  przed podpisaniem umowy. 

9. Konsultacje lekarskie, badania oraz wydanie orzeczenia jednej osoby trwać będą …………. 

dni* zgodnie z ofertą (nie dłużej niż 3 dni robocze)  

1) Czas oczekiwania na pierwsze badanie ……… dni* (nie dłuższy niż 3 dni robocze) od daty 

zgłoszenia się (zarejestrowania) osoby uprawnionej do przebadania ze skierowaniem od 

pracodawcy. 

2) Wykonawca zapewnia/nie zapewnia* możliwość wykonania wszystkich zleconych badań 

w jednym dniu przynajmniej w jednej placówce. 

3) Wykonawca zapewnia/nie zapewnia* możliwość wykonania badań w tym samym dniu co 

pierwsza wizyta 

4) Wykonawca zapewnia/nie zapewnia* możliwość rejestracji on-line oraz zapewnia/nie 

zapewnia* potwierdzenie sms/e-mail umówionych konsultacji.  
*zostaną zastosowane zapisy stosowanie do złożonej oferty 

10. W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania 

konsultacyjnego czy badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu 

zdrowia  osoby skierowanej termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie przekroczy 7 

dni roboczych.  W uzasadnionych wypadkach wymagających powtórnego badania 

specjalistycznego lub badania dodatkowego, termin ten może być ustalony indywidualnie 

między Stronami. 

11. Orzeczenia lekarskie wydawane są minimum w 2 egzemplarzach, z których 1 

egzemplarz otrzymuje pracownik, a drugi - Dział Spraw Pracowniczych Zamawiającego. 

Orzeczenie nie zawiera informacji dotyczącej stanu zdrowia pracownika, ale stwierdzenie o:  

1) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku - 

czyli o zdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach, 
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albo 

2) istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym 

stanowisku - czyli  o niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych 

warunkach, 

albo 

3) istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych i w związku z tym o utraceniu zdolności do 

wykonywania dotychczasowej pracy. 

12. Jeśli pracownik lub  Zamawiający nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, 

przysługuje im prawo do odwołania i wykonania powtórnego badania profilaktycznego                   

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy lub w Instytucie Medycyny Pracy. Wniosek na 

badanie odwoławcze składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał kwestionowane 

orzeczenie. 

13. Na dodatkowe badania analityczno-diagnostyczne lub specjalistyczne Wykonawca 

będzie kierował pracowników tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wydania 

prawidłowego orzeczenia lekarskiego dla danego pracownika, zgodnie z 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.               

z 2016r., poz. 2067) 

14. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej, dotyczącej: 

1) imiennych kartotek osób objętych opieką zawierających imię i nazwisko pracownika, 

rodzaj  wykonywanej pracy, adnotacje o przeprowadzonych badaniach i terminach badań, 

2) rejestru wydanych zaświadczeń, 

3) innej dokumentacji wynikającej z opieki profilaktycznej. 

15. Wykonując badania profilaktyczne Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

pracownika o kolejnym terminie badania, a fakt ten należy odnotować w dokumentacji 

badań profilaktycznych. 

16. Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą zawodową i służbową. 

17. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże ww. dokumentację medyczną 

następnemu Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiającego albo do właściwego 

terytorialnie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - zgodnie z pisemną decyzją 

Zamawiającego, uwzględniającą przepis § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, 

sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 

z 2010r. Nr 149, poz. 1002). 

18. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w okresie realizacji niniejszej umowy 

rejestratorów (recepcjonistów), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów KP. 

19. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku                 

z realizacją niniejszej umowy.  

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zobowiązany jest przekazać 

Wykonawcy: 

1) informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych 

wraz  z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 

2) zapewnić wykonawcy udział w komisjach BHP, 

3) zapewnić Wykonawcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 

warunków pracy, 

4) udostępnić Wykonawcy wyniki kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do 

ochrony zdrowia, 
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2. Pracownicy Zamawiającego kierowani będą na badania profilaktyczne systematycznie                     

w całym okresie trwania umowy, bez nieuzasadnionego grupowania dużej liczby 

pracowników na badania w tym samym czasie. Strony dopuszczają spiętrzenie skierowań w 

danym okresie wynikające z upływu terminu ważności aktualnych orzeczeń. 

3. Procedura zwoływania komisji bhp: 

1) Stałe terminy posiedzenia komisji bhp zostaną uzgodnione przez strony do dnia                     

31 stycznia 2019 r. w formie odrębnego porozumienia. 

2) Doraźne terminy posiedzeń komisji BHP i spotkań w celu badania warunków pracy                      

i czynników narażenia ustalane zostaną przez strony  w ten sposób że Przedstawiciel 

Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy wyznaczy lekarzowi 

medycyny pracy 4 możliwe dla Zamawiającego terminy spotkań przypadające w ciągu 

kolejnych 3 tygodni, a lekarz w ciągu 7 dni kalendarzowych wskaże wybrany termin.  

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy przyjęte z oferty,  wynikające z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 1 w okresie jej obowiązywania, nie może przekroczyć 

kwoty ……………. zł (słownie……………………………………) w tym należny podatek VAT. 

2. Do rozliczeń z Zamawiającym obowiązują następujące stawki wynagrodzenia: 

1) zryczałtowane wynagrodzenie za przeprowadzenie jednego kompleksowego badania 

skierowanej osoby i wystawienie właściwych orzeczeń i zaświadczeń oraz prowadzenie 

przewidzianej prawem dokumentacji w wysokości ……… zł (słownie: …………..) w tym 

należny podatek VAT, a w przypadku badań dla kierowców ………… w wysokości ……… zł 

(słownie: …………..) w tym należny podatek VAT -  w obu przypadkach bez względu na 

zakres koniecznych badań specjalistycznych; 

2) zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ………. zł (słownie: …………….) w tym należny 

podatek VAT za każda godzinę pracy lekarza medycyny pracy w komisji bhp. 

Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty związane z udziałem lekarza medycyny 

pracy, w tym koszty jego dojazdu do siedziby Zamawiającego. 

3. Wartość umowy ustalona w ust. 1 jest szacunkowa i jest uzależniona od ilości faktycznie 

zrealizowanych, zakreślonych umową świadczeń wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. Podane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy ilości badań profilaktycznych i innych 

usług są ilościami prognozowanymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń o zapłatę należności stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotą określoną w ust. 1, a wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z niniejszym ust. 3 zdanie 

pierwsze. 

4. Strony ustalają, iż wynagrodzenie będzie płatne z dołu, za faktycznie wykonane 

świadczenia,  w miesięcznych okresach rozliczeniowych (miesiące kalendarzowe), na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Rozliczenia będą 

dokonywane wg cen określonych w ust. 2 przyjętych z oferty. Ceny za poszczególne 

świadczenia nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. Zmiana cen 

będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT i 

wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie przedstawione Zamawiającemu i zatwierdzone 

przez niego zestawienie wykonanych w danym miesiącu świadczeń i/lub liczby posiedzeń 

komisji bhp w których brał udział lekarz medycyny pracy ze wskazaniem liczby godzin.  

5. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

bezpośrednio następującego po danym miesiącu rozliczeniowym. 

6. Płatność dokonywana będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy, podane w fakturze. 

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Kwota wynagrodzenia z ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne 

dodatkowe opłaty związane z realizacją umowy, jej rozwiązaniem lub odstąpieniem od niej 

niezależnie od strony dokonującej czynności prawnej.  

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w okresie 

obowiązywania umowy w całości kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty składowe 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty badań profilaktycznych, 
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innych usług medycznych oraz wszelkich innych świadczeń/czynności, zakładany zysk, 

narzuty, ubezpieczenia, wszelkie podatki, naliczone według obowiązujących przepisów, w 

tym należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze, nawet jeśli nie zostały 

wprost w umowie ujęte. 

10. Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie, Wykonawca może domagać 

się od Zamawiającego odsetek ustawowych w wysokości określonej w odrębnych 

przepisach. 

11. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na 

osoby trzecie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłania faktur na adres 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są podatnikami podatku od towaru i usług 

(VAT): 

     1) NIP Wykonawcy: … 

     2) NIP Zamawiającego: ….   

§ 7. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) za przekroczenie terminu na konsultacje lekarskie, badania oraz wydanie orzeczenia, 

określonego w   § 4 ust. 9  umowy   oraz za przekroczenie terminu oczekiwania na 

pierwsze badania, określonego w § 4 ust. 9 pkt 1) umowy  w wysokości 50% 

jednostkowej kwoty ryczałtowej należnej za dane badanie za każdy dzień opóźnienia; 

2) w przypadku wykonania jakiegokolwiek badania objętego przedmiotem umowy 

nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się do powtórzenia badania na własny koszt oraz 

do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50% jednostkowej kwoty 

ryczałtowej należnej za dane badanie; 

3) za każdorazowe niezapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji BHP 

Zamawiającego, pomimo przekazania informacji, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2) 

umowy - w wysokości 150,00 zł;  

4) w każdym jednostkowym przypadku uchybienia stwierdzonego przez Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny Pracy – w wysokości 80, 00 zł; 

5) za niezatrudnienie każdej osoby, o której mowa w § 4 ust. 18 umowy – w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy                    

o pracę; 

6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadkach 

wskazanych w § 8 i 9 umowy   w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zapłaconego za 

trzy miesiące poprzedzające miesiąc odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty, w zależności od wyboru 

Zamawiającego.  

3. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.  

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.  

6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

§ 8. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych                 

w Kodeksie cywilnym oraz odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym w razie:   
        1) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy,  

      2) udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione, nie posiadające wymaganych 

kwalifikacji,  

      3) udzielania świadczeń w pomieszczeniach nie odpowiadających obowiązującym 

przepisom,  
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      4) udzielania świadczeń bez wymaganego sprzętu i aparatury medycznej lub z użyciem 

sprzętu i aparatury medycznej nie odpowiadającej obowiązującym przepisom oraz nie 

posiadających aktualnych przeglądów technicznych i elektroenergetycznych 

wykonanych przez uprawnione serwisy,  

      5) ogłoszona została likwidacja Wykonawcy,  

      6) nastąpiło zawieszenie działalności Wykonawcy,  

      7) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, rozpoczęte w trakcie jej 

obowiązywania badania profilaktyczne i inne usługi medyczne zrealizowane i rozliczone 

zostaną na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

§ 9. Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z warunków określonych w umowie. 

2.  Za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie uważał: 

1) stwierdzenie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy istotnych uchybień dotyczących 

wykonywania przedmiotu umowy, 

2) nieobecność lekarza wykonującego świadczenia z zakresu medycyny pracy w placówkach 

przez okres dłuższy niż 3 dni robocze, bez zapewnienia lekarza zastępczego, 

3) odmowa wykonania badań określonych umową. 

4) co najmniej pięciokrotne przekroczenie któregokolwiek z terminów wskazanych w § 4 

ust. 9. 

5) nieustalenie do dnia 31 stycznia 2019 r. przez strony z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy stałych terminów posiedzeń komisji bhp, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1) 

i 2) umowy lub nieustalenie przez strony z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy doraźnych 
terminów posiedzeń komisji BHP i spotkań w celu badania warunków pracy i czynników 

narażenia. 

6) nieprowadzenie lub nienależyte prowadzenie dokumentacji medycznej, o której mowa              

w § 4 ust. 14 umowy. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego                             

i wskazanych w treści umowy przepisów.   

2.  Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku                                  

z wykonaniem umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór 

będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

3.   Zmiana, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

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

Stron.  

5.    Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu jest ………………………….………………………. 

6.    Lekarz do udziału w komisji bhp ………………………………………………………………………..… 

7.   Przedstawicielem do kontaktu zamawiającego jest mgr Paweł Rinchowski, a w razie jego  

nieobecności mgr Monika Maj.  

                 

              ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

 


