
 
 

  
 

 System Zarządzania Jakością 
P/SZJ-8.4-01 

Umowa nr 3/NB/2017 
w sprawie świadczenia usług 

 medycznych  MP/P-69/2017 
z dnia …………….. 

 

zawarta pomiędzy: 

 

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

        TEL. 56 63 98 119; FAX. 56 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS 0000151221;Kapitał zakładowy: 13. 618. 000 PLN 

 

reprezentowanym przez:  

1. Piotra Rozwadowskiego- Prezesa Zarządu  

2. Grzegorza Brożka  - Zastępcę Prezesa Zarządu 

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a :  …………………………………. 

reprezentowanym przez:  

1. …………………………………… 

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

następującej treści: 

 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych procedur Zamawiającego, w związku z art. 4 

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 

roku poz. 1579 ze zm.). 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Świadczenia usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników zatrudnionych 

na podstawie umów o pracę, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie 

medycyny pracy (Dz. U. 2014 poz. 1184 j.t.); 

2. Świadczenia usług w zakresie wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców 

i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami na zasadach określonych:         

w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260 j.t.); w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku – O transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2200 j.t.); Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań 

psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców 

oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).  

3. Świadczenia usług w zakresie wykonania szczepień ochronnych pracowników zgodnie           

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów 

czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, 
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funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub 

wyznaczonych  do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012 poz.40) oraz ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 

2016 poz. 1866 ze zm. t.j.); 

 

§ 2 

Zakres świadczonych badań profilaktycznych obejmuje sprawowanie medycznej opieki 

zdrowotnej na zasadach określonych w art. 229 ustawy kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze 

zm. j.t.) oraz w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014 

poz. 1184 ze zm. j.t.), warunkach określonych w SIWZ, a w szczególności: 

1. Przeprowadzanie badań: 

a) wstępnych, 

b) okresowych, 

c) kontrolnych, 

d) innych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych z uwagi na warunki 

pracy i ocenę stanu zdrowia pracownika. 

2. Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Orzeczenia 

lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla pracownika i pracodawcy. 

3. Wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

4. Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w ustawie o transporcie 

drogowym. 

5. Wykonywanie szczepień ochronnych, obejmujących przeprowadzenie kwalifikacyjnego 

badania lekarskiego, iniekcję, wydanie książeczki i/lub dokonania wpisu do tej książeczki 

oraz informowanie zainteresowanego o terminach kolejnych dawek szczepionki, przeciwko: 

- WZW typ. A, 

- laseczkom tężca, 

- durowi brzusznemu. 

6. Udział lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP. 

7. Kontrolę zdrowia pracujących prowadzoną w celu aktywnego oddziaływania na poprawę 

warunków pracy oraz inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza 

profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia 

pracujących. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej 

umowy z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z wykorzystaniem 

sprzętu medycznego spełniającego obowiązujące normy i wymagania prawne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji oraz chronienia jej                          

i udostępniania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy    

w jednym miejscu i w jednym dniu oraz zapewnia możliwość rezerwacji terminu badań tj. 

ustalenia konkretnej daty i godziny, termin rezerwacji badań z wyprzedzeniem do ….-dni 

roboczych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań kontrolnych, co do zasady w tym samym 

dniu, w którym pracownik zgłosi się na badanie, lub najpóźniej w dniu następnym. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia przeprowadzanie badań lekarskich kierowców przez lekarza 

uprawnionego, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 
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2. Jeżeli podczas badania kierowcy uprawniony lekarz stwierdzi istotne odchylenia                    

od prawidłowego stanu zdrowia, zleca osobie badanej odpowiednie badania pomocnicze  

i konsultacje specjalistyczne na koszt pracownika. 

3. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania może w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych            

do kierowania pojazdami, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 6  

1. Wykonawca zapewnia przeprowadzanie badań psychologicznych przez psychologa 

upoważnionego do wykonywania badań psychologicznych, na podstawie zezwolenia wydanego 

przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W przypadku wydania orzeczenia negatywnego uprawniony psycholog informuje osobę 

badaną o przysługującym jej prawie do odwołania i trybie jego złożenia. 

3. Wydanie orzeczenia osobie badanej następuje po pokwitowaniu jego odbioru na karcie 

badania, a w przypadku odmowy odbioru orzeczenia psycholog wysyła orzeczenie listem 

poleconym na adres Zamawiającego, pozostawiając w dokumentacji badania dowód nadania. 

 

§ 7 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 wykonywane będą w ……………. w Toruniu ul. 

…………………….., od poniedziałku do piątku w godzinach ………………….., telefon (…..) 

………. ……………………..Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest 

………………………………………………………………… 

2. Wykonawca będzie wykonywał badania, o których mowa w § 1 i 2 na podstawie skierowania  

wystawionego pracownikowi przez Zamawiającego. 

3.  Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest pracownik służby bhp   

Katarzyna Ziędalska, tel. 56 63 98 116 lub 603 334 009. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ponosi koszty wykonanych usług w oparciu o ceny zawarte w ofercie - 

załącznik nr 1 niniejszej umowy stanowiący integralną cześć umowy. Wartość zobowiązania 

wynikająca z umowy wynosi …………….,…….. netto /zł  (……………… 00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przewidywanej ilości usług 

zestawionych w załączniku nr 1 niniejszej umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 2. 

 

 

§ 9 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie sporządzonych 

przez Wykonawcę faktur VAT, wystawianych w cyklu miesięcznym z wykazem stanowiącym 

Raporty zbiorcze z wykonanych usług określonych w SIWZ. Przedmiotowy wykaz stanowi 

załącznik do faktury i będzie dla Zamawiającego dowodem kontrolnym wykonanych świadczeń. 

2. Należność za wykonane usługi Zamawiający będzie regulował przelewem bankowym            

na konto Wykonawcy w …………………………………………, nr rachunku:  

………………………………….. w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT z załącznikami, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający będzie ponosił koszty wyłącznie tych rodzajów badań i szczepień ochronnych 

wymienionych w załączniku nr 1, wynikających ściśle z § 1 i 2 z charakteru wykonywanej przez 

pracownika pracy na podstawie skierowań oraz w uzasadnionych przypadkach badań zaleconych 

przez lekarza w orzeczeniu. 
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§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych osób uprawnionych i zachowania   

w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Postanowienia mowy obowiązują od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2019 roku. 

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy przed terminem oznaczonym  

w ust. 1 w następujących przypadkach: 

1) na zasadzie porozumienia stron w każdym czasie, 

2) przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

3) ze skutkiem natychmiastowym: 

a. przez Wykonawcę - jeżeli Zamawiający pozostaje w przekraczającej 3 miesiące 

zwłoce w zapłacie za wykonane badania, 

b. przez Zamawiającego - jeżeli Wykonawca będzie wykonywał nieprawidłowo badania 

profilaktyczne i psychologiczne; nieprawidłowość badań uznaje się za stwierdzoną,    

o ile zostanie potwierdzona w trybie nadzoru przez służby nadrzędne. 

c. jeżeli usługa nie będzie realizowana w jednym miejscu i w jednym dniu w stosunku 

do co najmniej 20% zleceń w danym miesiącu. 

3. W zależności od swoich faktycznych potrzeb i możliwości finansowych powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu 

obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1, do 30.06.2020 r. W takim wypadku 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na dotychczasowych warunkach. 

 

§ 12 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości netto 

wynagrodzenia określonego w § 8 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu jednostkowego 

przedmiotu umowy. 

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 umowy. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony.  

2. Ewentualne spory wynikające z postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez 

Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, ustawy z dnia          

20 czerwca 1997 roku –Prawo o ruchu drogowym. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze stron. 

 

 

 Wykonawca:            Zamawiający: 


