
 

 

Zał. Nr 3 do IWZ 
 

Nr sprawy: NO 245/2/2016 

 
U M O W A(wzór) 

o świadczenie usług medycznych 
zawarta w dniu …………….r. w Olsztynie pomiędzy: 

 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w  Olsztynie,  
ul. Kołobrzeska40 
10-434 Olsztyn 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000141647. NIP: 
739-020-61-95, REGON: 510164920 
Kapitał zakładowy 6.055.000 PLN 
reprezentowaną przez:  

 Mieczysława Królaka – Prezesa Zarządu, 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia                     
Nr sprawy: NO 245/2/2016. 

 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie: 

1) Kompleksowych badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników  
MPK sp. z o.o., tj. kierowców autobusów, motorniczych tramwajów  oraz pracowników warsztatu 
samochodowego, działu technicznego, pracowników na stanowiskach nierobotniczych, w tym 
zatrudnionych przy elektronicznych monitorach ekranowych, pracowników pracujących na 
wysokości do 3 m i powyżej 3 m. 

Ponadto wykonywanie w ramach realizacji niniejszego zamówienia m.in. następujących badań: 
a) badania laboratoryjne, w tym morfologia, analiza moczu, glukoza oraz uwzględniając 

dodatkowe badania w przypadku wymogów prawa, m.in. wskazań dotyczących zajmowanych 
stanowisk pracy; 

b) badania specjalistyczne z tytułu wymogów prawa oraz wg wskazań lekarza do badań 
profilaktycznych; 

c) badania RTG w ramach badań profilaktycznych; 
d) badanie diagnostyczne z tytułu wymogów prawa oraz wg wskazań lekarza do badań 

profilaktycznych. 
            Badania profilaktyczne pracowników MPK sp. z o.o. realizowane będą 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. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 

2) Wydawania zaświadczeń lekarskich dot. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych  
oraz do wymiany praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem. 
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2. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia  

27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 
3. Wykonawca oświadcza, że umowa będzie wykonywana z dochowaniem zasad należytej staranności, 

przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami. 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Wykonywania usług wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 

placówce działającej pod firmą Wykonawcy w dniach roboczych w godzinach 7.00 do 15.00.Ponadto 
strony uzgadniają wykonywanie usług przez …………… dni w tygodniu do godz.18.00. 

2. Zapewnienia wykonywania kompletu badań lekarskich specjalistycznych pracowników oraz pobierania 
materiału do badań laboratoryjnych w jednym miejscu w placówce działającej pod firmą Wykonawcy 
lub innej zlokalizowanej w m. Olsztynie, z którą Wykonawca współpracuje. 

3. Zlecania osobom trzecim tj. zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom prowadzącym indywidualne 
praktyki zdrowotne, posiadającym wymagane kwalifikacje, świadczeń zdrowotnych (w tym badań 
specjalistycznych) w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia we własnym 
zakresie, przy czym koszty takich zleceń obciążą Wykonawcę. 

4. Ponoszenia wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za świadczenia, które wykonuje przy 
pomocy innych podmiotów, w tym za jakość i termin wykonania. 

5. Wykonywania badań profilaktycznych na podstawie skierowań wystawianych przez Zamawiającego 
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. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 
1)Wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w dniu zgłoszenia się osoby skierowanej. 
Natomiast w przypadku telefonicznego lub osobistego zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustalania 
terminu i godziny rozpoczęcia badań - termin rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie 
może przekraczać okresu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby i winien 
uwzględniać możliwości czasowe tej osoby. 
2)Zakończenia badań wstępnych, okresowych i kontrolnych niezwłocznie. Natomiast w przypadku 
uzgodnień z osobą skierowaną lub kontynuacji badań, lub 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 5 dni roboczych. 
3)Wykonywania dodatkowych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zawodach 
wymagających specjalistycznych badań osób kierowanych przez Zamawiającego. 

6.  Wydawania orzeczeń lekarskich kończących realizację badań lekarskich stwierdzających: 
1)  brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub 
2)  przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 

7.Zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
działającej na terenie Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu o terminie komisji. 

§ 4 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia  

lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 
2) udostępniania na żądanie Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy  

w zakresie odnoszącym się do ochrony zdrowia, 
3) powiadamiania Wykonawcy o planowanym posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy /nie 

więcej niż 4 razy w roku/ Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed tym posiedzeniem. 
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§ 5 
1. Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie opatrzonych datą skierowań wydawanych 

przez Zamawiającego, zawierających informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia 
lub warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy. 

2. Orzeczenia lekarskie kończące badania profilaktyczne wydawane są w formie zaświadczeń według 
wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zaświadczenia, których mowa w ust. 2, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wystawia  
w dwóch egzemplarzach i przekazuje osobie poddanej badaniu.  

4. Wykonawca wyda osobie poddanej badaniu profilaktycznemu, na jej wniosek, kserokopię wyników 
wykonanych badań diagnostycznych lub specjalistycznych konsultacji lekarskich, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 6 
1. Za wykonane badania profilaktyczne Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą cenę 

będącą iloczynem faktycznie wykonanych badań i cen jednostkowych poszczególnych badań dla 
danego stanowiska pracy określonych w zał. 1a do IWZ stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Przewidywana liczba badań profilaktycznych w okresie objętym umową wyniesie: 
1) pracowników na stanowiskach nierobotniczych -  100, 
2) kierowców i motorniczych  - 800, 
3) robotników warsztatu samochodowego - 200, 
4) pozostałych robotników – 30. 

3. Szacunkowa liczba badań, o których mowa w ust. 2 może ulec zmianie z uwagi na zmianę stanu 
zatrudnienia w Spółce. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze VAT. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający z tytułu nieterminowej realizacji faktur obowiązany będzie do zapłaty ustawowych 

odsetek za zwłokę. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego dołączania do faktury VAT wykazu wykonanych 

badań o których mowa w § 2 ust.1.1) wraz z imiennym wykazem osób, na rzecz których te badania 
zostały wykonane, który będzie weryfikowany przez  Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że w razie zmiany przepisów ogólnie obowiązujących dotyczących podatku  
od towarów i usług (VAT), Wykonawca uprawniony będzie do wystawiania faktur uwzględniających 
nową stawkę podatku od towarów i usług. 

 

§ 7 
1. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego  

od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się naruszania przez 

Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności nieuzasadnionego wydłużania terminu 
wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w § 3 pkt. 6.3). Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie. 

5. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 stronom przysługuje także prawo 
odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku rozwiązania umowy, badania rozpoczęte w trakcie jej obowiązywania, realizowane  
na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
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§ 8 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50,- zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych)  za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez 
Wykonawcę terminu wykonania badań, o których mowa w § 3 ust. 5). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w wysokości 1 % wartości oferty ogółem (zał. Nr 1 do umowy), gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
wysokości 1 % wartości oferty ogółem ( zał. Nr 1 do umowy) gdy Wykonawca odstąpi od umowy  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z wyłączeniem § 9 ust. 2. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie 
Zamawiającemu przysługiwać będzie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
 

§ 9 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2020 r. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób 

objętych badaniami profilaktycznymi przez okres obowiązywania umowy, 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. Nr 69, poz. 332, ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej 
prowadzenie i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). 

2. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca przekaże dokumentację medyczną, o której mowa w 
ust. 1, nowemu świadczeniodawcy usług, z którym  Zamawiający zawrze pisemną umowę. 
Przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie przedłożonego wniosku, po sporządzeniu             
i podpisaniu  protokółu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających z jego 
usług medycznych będących przedmiotem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia  
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417). 
Wykonawca zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

 

§ 11 
1. W pierwszym roku trwania umowy, tj. 2017 r. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen 

poszczególnych badań profilaktycznych będących przedmiotem umowy. 
2. W następnych latach trwania umowy (2018-2020) strony dopuszczają zmianę ceny o średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS. 
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§ 12 
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wartości umowy 

brutto, o której mowa w § 6 pkt. 1 w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, 

które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego), 

b) zmiany zakresu i rodzaju wymaganych badań profilaktycznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
oraz Kodeksu pracy. 
 

§ 14 
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w 
Olsztynie. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 

§ 16 
Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
Zał. Nr 1 –Istotne warunki zamówienia – nr sprawy: NO/245/2/2016 
Zał. Nr 2 -  Złożona oferta – nr sprawy: NO/245/2/2016 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                      WYKONAWCA 
 
………………………………                                                                                                           ………………………………… 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


