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PROJEKT U M O W Y 
na wykonanie badań profilaktycznych w zakresie Medycyny Pracy 

dla Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
 
           Zawarta dnia xx.xx.2020r. w Andrychowie pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą ul. Dąbrowskiego 19,  
34-120 Andrychów wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000015878 
reprezentowanym przez:  
Dyrektora Szpitala – Piotra Kopijasza zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pracowników 

Zamawiającego usług z zakresu: 
 wykonywania badań profilaktycznych pracowników Zamawiającego: wstępnych, 

okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy, 
 orzecznictwa lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach 

wydanych na jego podstawie, 
 oceny możliwości wykonywania pracy uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia 

występujące w miejscu pracy, 
 prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie 

patologii zawodowej, 
 prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub 

inne choroby związane z wykonywaną pracą, 
 wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie obowiązującymi 

przepisami prawnymi, 
 wskazanie wykonania szczepień ochronnych pracownikom podejmującym pracę lub 

zatrudnionym na stanowiskach pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
3 stycznia 2012r. i wykazem stanowisk pracy otrzymanym od Zamawiającego. 

§ 2 
1. Badania profilaktyczne o których mowa w § 1 wykonywane będą w Andrychowie  

w siedzibie Wykonawcy przy ul. ……………….……………….…… 
2. Badania profilaktyczne będą wykonywane wyłącznie na podstawie prawidłowo 

wypełnionych skierowań wystawionych przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca może zlecić wykonywanie niektórych obowiązków wynikających                            

z niniejszej umowy osobom trzecim posiadającym uprawnienia do wykonywania tych 
obowiązków (badania diagnostyczne, specjalistyczne konsultacje lekarskie).                        
W szczególności Wykonawca oświadcza, że badania o których mowa w § 1 ust. 1 umowy 
mogą być wykonywane przez ……………………….wpisanego(ą) do rejestru lekarzy 
przeprowadzających badania profilaktyczne prowadzonego przez ………………………..       

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy: 

a) wykazu rodzaju stanowisk na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
b) wykazu rodzaju stanowisk na których występują warunki uciążliwe dla zdrowia, 



Postępowanie znak: IZP/2503/16/2020     Załącznik nr 2  
 

2 
 

c) wykazu rodzaju stanowisk pracy na których zalecane jest wykonanie pracownikom  
zatrudnionym lub podejmujących prace na tych stanowiskach szczepień ochronnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r.  
Wykazy te stanowić będą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przedstawić aktualne wyniki badań i pomiarów czynników 
szkodliwych lub warunków uciążliwych dla zdrowia. 

§ 4 
Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania 
oceny warunków pracy. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem 

wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu  
w zakresie medycyny. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w szczególności: 
a) przepisów określających prawa pacjenta, 
b) przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, w szczególności wszelkich 

przepisów wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do obowiązywania 
przez podmioty lecznicze.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wydawania zaświadczeń zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa,  
b) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku  

z wykonaniem przedmiotu umowy, 
c) okazania oryginału umowy ubezpieczeniowej przy podpisywaniu umowy oraz 

dostarczenia kopii polisy jako załącznika do niniejszej umowy, 
d) utrzymywania przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia OC, 
e) wznawiania umowy ubezpieczeniowej w dniu jej wygaśnięcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia takiej konieczności do: 
a) udziału w zebraniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie 

zakładu pracy, 
b) współpracy ze stanowiskami BHP, a w szczególności udziału w procesach 

rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego, 
c) udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej 

się do ochrony zdrowia, 
d) udziału w posiedzeniach komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.  

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy tytułem wynagrodzenia należność 

według cennika badań profilaktycznych Wykonawcy, zgodnie z ofertą z dnia ………….. 
stanowiącą załącznik nr 1, będącą integralną częścią niniejszej umowy.  

2. W przypadku zlecenia badań nie ujętych w załączniku, cena tych badań zostanie 
określona na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. 

§ 7 
Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres trwania umowy. 

§ 8 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktury/rachunku 

wystawianego na koniec danego miesiąca przez Wykonawcę. 
2. Płatność będzie dokonana w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury/rachunku 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w treści faktury/rachunku. 

3. Za termin zapłaty faktury VAT/rachunku przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu 
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przez Zamawiającego.  
§ 9 

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada  
NIP 551-21-23-091. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest*) podatnikiem podatku VAT i posiada   
NIP ………………………….. 

 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania wykonania postanowień niniejszej 
umowy w zakresie nie naruszającym tajemnicy lekarskiej. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż kontrola wykonania postanowień umowy przez 
Zamawiającego odbywać się będzie w ten sposób, że Wykonawca do faktury /rachunku 
dołączy wykaz osób wraz z wykazem wykonanych badań z rozliczeniem finansowo-
rzeczowym (ilość wykonanych usług x cena). 

§ 11 
1. Umowa zawarta została na czas określony i obowiązuje od dnia …… 10.2020r.  

do dnia … 09.2022r. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z miesięcznym  
okresem wypowiedzenia na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania wykonywania  
świadczeń w razie zwłoki w uregulowaniu zapłaty za usługi przekraczającej 1 okres  
rozliczeniowy (1 miesiąc) od daty wystawienia faktury/rachunku.  

§ 12 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w razie 
stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących zakresu, jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych.  

§ 13 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 14 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać 
polubownie, w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa.  

§ 16 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego 1 dla Wykonawcy. 
 

 
Wykonawca Zamawiający 

 
           ………………………… 
          /akceptuję projekt umowy/ 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty z dnia……… 
  
*) niepotrzebne skreślić  


