
          Załącznik nr 5 do Instrukcji 
 

UMOWA 
 NA WYKONANIE USŁUG  MEDYCZNYCH  

  
 
zawarta w dniu  ............................ 2016 r.  w Szczecinie                                    
pomiędzy: 
Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej Nr 1 w Szczecinie  
NIP:  851-030-94-10 
którą reprezentuje:  
Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta  Szczecin  
zwany dalej Zamawiającym 
 
a  
 
....................................................... 
 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  
 
.........................................................., przy ul. .....................................................,  
NIP:    ............................................ 
 
zwany dalej Wykonawcą 
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi społeczne, o których mowa w art. 138 "o" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 Nr 2146 ze zm.).  
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odpłatnie usług: 

1) wykonywanie badań profilaktycznych - wstępnych, okresowych i kontrolnych     
przewidzianych w Kodeksie pracy, 

2) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach 
wydanych na jego podstawie, 

3) ocena moŜliwości wykonywania pracy, uwzględniająca stan zdrowia i zagroŜenia 
występującego w miejscu pracy, 

4) prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii 
zawodowej, 

5) wykonywanie szczepień ochronnych niezbędnych w związku z wykonywaną pracą, 
6) wykonywanie iniekcji, na które pracownik posiada skierowanie od lekarza 

prowadzącego, 
7) udział w zakładowych komisjach BHP, 
8) wykonywanie czynności pielęgniarskich związanych z badaniami profilaktycznymi, 
9) zapewnienie opieki pielęgniarskiej oraz udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych 

zachorowań pracowników  i interesantów Urzędu Miasta przez pielęgniarkę oraz innych 
czynności, a takŜe udzielania pomocy poprzez uŜycie defibrylatora  zewnętrznego  
w przypadku zagroŜenia Ŝycia pacjenta. 

2. Badania profilaktyczne będą wykonywane wyłącznie na podstawie skierowania  
wystawionego przez Zamawiającego. 

3.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, a w szczególności:      

     1)  przewidzianych w Kodeksie pracy,  
       2)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o słuŜbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014. 1184), 
 



 
       3) 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.), 
       4)  ustawy  z  dnia  15  lipca  2011 r.  o  zawodach  pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U.  2016 r., 

poz. 1251 ze zm.), 
       5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju                 

i zakresu świadczeń zapobiegawczych diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo połoŜną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego  
(Dz. U.  Nr 210, poz. 1540), 

       6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011 r.  Nr 127, poz. 721 ze zm.) 

     7) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie            
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zasadami      
wiedzy medycznej, unormowaniami ustawowymi w tym zakresie, przy jednoczesnym 
zachowaniu naleŜytej staranności oraz z poszanowaniem praw pacjentów do zachowania  
w tajemnicy spraw związanych z udzielanymi w ramach niniejszej umowy świadczeniami. 

 
§ 2 

 
Wykonawca realizować będzie usługi określone § 1 ust. 1 w następujących placówkach: 

 
1) opieka pielęgniarska prowadzona będzie  w Ambulatorium  zlokalizowanym w budynku 

Urzędu Miasta Szczecin  bądź teŜ w razie potrzeby w pomieszczeniach Urzędu Miasta   
Szczecin,  pl. Armii Krajowej 1 w godz. pracy Urzędu tj. od godziny 07:30 do godziny 
16:00, 

  2) materiały do badań profilaktycznych (krew i mocz) pobierać będzie pielęgniarka 
 w Ambulatorium zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii 
Krajowej 1 od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach, 

       3) analiza pobranego materiału wykonana będzie w laboratorium wskazanym  przez 
Wykonawcę  – przy ul. ........................................ w Szczecinie od poniedziałku do piątku, 

  4) pracownicy Urzędu Miasta Szczecin oraz kandydaci  do pracy w Urzędzie Miasta 
Szczecin przyjmowani będą przez lekarza medycyny pracy oraz lekarza okulistę   
w Ambulatorium w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. Przyjęcia 
będą się odbywać 3 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie pomiędzy godz. 08:00 
a 15:30,   

  5) zdjęcie RTG płuc wraz z opisem oraz dodatkowe badania w zakresie naraŜenia na 
wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu wykonywane będą  w ……………………….. 
przy ul. ……………….. w Szczecinie  poza kolejnością, w godzinach urzędowania 
placówki. 

§ 3 
 
l. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przewóz pobranych materiałów do badań 

analitycznych z Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej l oraz dostarczenie wyników 
tych badań oraz wykonanych zdjęć RTG płuc z opisem do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawcy  nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności,  
o których mowa w ust. 1.  

§ 4 
 
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  udostępnić Wykonawcy  pomieszczenia w celu realizacji 

usług medycznych w budynku  Urzędu Miasta Szczecin odpłatnie na zasadach określonych 
odrębną umową. 

 
 



 
2. Wykonawca zobowiązuje się wyposaŜyć we własnym zakresie pomieszczenie Ambulatorium 

zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Szczecin w niezbędny sprzęt medyczny i leki 
pierwszej pomocy. 

§ 5 
 

Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, obliczane 
w następujący sposób:  

 
1) za badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i wydanie zaświadczenia                                

o dopuszczeniu do pracy na stanowisku - w zaleŜności od liczby wykonanych badań - 
wynagrodzenie jest równe iloczynowi liczby badań i  ryczałtowej stawki za jedno 
badanie wynoszącej ......... zł brutto  (słownie: ..................................) oraz  za kaŜde 
wykonane badanie analityczne: 

  a)  badania ogólne moczu   -    ................ zł brutto 
  b)  morfologia ogólna krwi  -   ................ zł brutto 
  c)  OB     -   ................ zł brutto 
  d)  glukoza    -   ................. zł brutto 
 

 2) wykonanie zdjęcia RTG  płuc wraz z opisem - w zaleŜności od liczby               
wykonanych badań - wynagrodzenie jest równe iloczynowi liczby badań i  ryczałtowej 
stawki za jedno badanie wynoszącej ........ zł brutto  (słownie: ............................ złotych), 

 
3) wykonanie badania przez lekarza okulistę  z wydaniem  w razie potrzeby 

zaświadczenia - w zaleŜności od liczby wykonanych badań - wynagrodzenie jest równe 
iloczynowi liczby badań i  ryczałtowej stawki za jedno badanie wynoszącej ...... zł brutto  
(słownie: ........................... złotych), 

 
4) za badanie kontrolne i wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy na stanowisku        

po zwolnieniu lekarskim powyŜej 30 dni  - w zaleŜności od liczby wykonanych badań - 
wynagrodzenie jest równe iloczynowi liczby badań i  ryczałtowej stawki  
za jedno badanie wynoszącej  ......... zł brutto (słownie: ....................................... złotych), 

 
5) dodatkowe badanie w zakresie naraŜenia na wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu -  

w zaleŜności od liczby wykonanych badań (w razie potrzeby) - wynagrodzenie jest równe 
iloczynowi liczby badań i ryczałtowej stawki za jedno badanie wynoszącej ........ zł brutto  
(słownie: ................................. złotych), 

 
6) szczepienie na wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu - w zaleŜności od liczby 

wykonanych szczepień (w razie potrzeby) - wynagrodzenie jest równe iloczynowi liczby 
szczepień i ryczałtowej stawki za jedno szczepienie wynoszącej ................. zł brutto  
(słownie: ..................................... złotych),  

 
7) za  usługi  pielęgniarskie  - wykonywanie czynności pielęgniarskich  oraz udzielanie           

pierwszej pomocy w stanach nagłych zachorowań pracowników i interesantów Urzędu 
Miasta Szczecin oraz udzielanie pomocy poprzez uŜycie defibrylatora zewnętrznego           
w przypadku zagroŜenia Ŝycia pacjenta – wynagrodzenie  ryczałem będzie wynosić  
.................. zł brutto  (słownie: .................................. złotych)  miesięcznie. 

 
§ 6 

 
1. W okresie trwania umowy łączna kwota wynagrodzenia za usługi objęte niniejszą umową 

nie przekroczy kwoty ...................................  zł brutto (słownie: ............................ złotych). 
 
 
 
 



 
2. Zamawiający skieruje w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników  

w  liczbie około .......... osób. Podana liczba do przebadania moŜe ulec zmniejszeniu w trakcie 
realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie moŜe jednak przekroczyć 20%. Z tego tytułu 
Wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia.  

3. Zamawiający - w razie potrzeby -  skieruje około .... pracowników na dodatkowe badanie  
w zakresie naraŜenia na wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu oraz szczepienie na wirusowe 
kleszczowe zapalenie mózgu - w przypadku nie skierowania Ŝadnego pracownika 
na te badania  i szczepienia  z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne 
roszczenia.    

4. Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne  
 na podstawie wystawionej faktury lub rachunku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania           
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
 

          § 7 
 
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli  Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji 
udzielonego Zamówienia. 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

niniejszej umowy, aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością medyczną , w tym 
równieŜ za szkody wyrządzone poprzez przeniesienie choroby zakaźnej : w tym HIV oraz 
WZW typu B waŜną na rok od chwili podpisania umowy a w przypadku jej wygaśnięcia   - 
przedłoŜenia nowej polisy ubezpieczeniowej  w terminie 14 dni przed jej zakończeniem.   

2. Brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC spowoduje rozwiązanie umowy w trybie 
natychmiastowym. 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje sie 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 
przeprowadzenia badan 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 ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.  
o słuŜbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014.1184) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej słuŜby medycyny pracy, 
sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. 
Nr 149, poz. 1002). 

2. 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 2016 r. poz. 186 ze zm.). Wykonawca zapewnia ochronę danych zawartych w tej 
dokumentacji. 

3. Po  zakończeniu  realizacji  umowy lub w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia          
 Wykonawca  przekaŜe  dokumentację  medyczną, o której mowa w ust. 1 i 2 na podstawie 
 protokółu zdawczo-odbiorczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 
 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej słuŜby medycyny pracy, sposobu jej 
 prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149,  
     poz. 1002) placówce medycznej, która podpisze umowę na wykonanie usług medycznych, 
 wskazanej przez Zamawiającego, w terminie 4 dni od wskazania Wykonawcy przez 
 Zamawiającego tej placówki. 
 
4. Wykonawca doręczy Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy w terminie 2 dni od 
 dokonania przekazania dokumentacji. 



§ 10 
 
1.  Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej zawarcia ale nie wcześniej niŜ od dnia  

01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  z zastrzeŜeniem  ust. 2. 
2.  Niniejsza umowa wygasa w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia , o którym mowa 

w § 6 ust. 1 przed  dniem 31 grudnia 2018 roku.   
3.  Zamawiającemu słuŜy prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w razie zaistnienia okoliczności uniemoŜliwiających dalszą realizację umowy, przez które    
rozumie się: 

1) utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do  realizacji  świadczeń, 
2) stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu, jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych, 
3) niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy. 
§ 11 

1. Naliczanie kar umownych jest kontynuowane i dochodzenie ich jest moŜliwe takŜe w 
przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach 
ustalonych poniŜej: 

  1) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 3 i 4 niniejszej umowy -  
      w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

  2)  za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez Wykonawcę - w wysokości .    
 1 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy, za kaŜdy stwierdzony taki przypadek. 

  3) za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące 
 odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w całości lub części - w wysokości 10%  
 kwoty określonej w § 6 ust. 1. 

3.  W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4.   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, staje się wymagalne: 
  1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
    2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  
§ 12 

 
1.  Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, dla zachowania waŜności, formy pisemne 

w postaci aneksu lub porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami stron. 
2. Strony dopuszczają moŜliwość: 
 1)  zmian redakcyjnych umowy, 

 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni   
praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek strony, 

 3)  zmian danych stron ujawnionych w rejestrach, 
 4) zmian polegających na zmianie osoby pielęgniarki, lekarza medycyny pracy oraz lekarza 

okulisty, pod warunkiem spełnienia kryteriów szczegółowo określonych w siwz. 
     5) zmian obiektu określonego w § 2 pkt 3 i 5,  pod warunkiem spełnienia przez nowy          

obiekt kryteriów szczegółowo określonych w siwz 
 

§ 13 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy    
Kodeksu Cywilnego. 

2. Integralną część umowy stanowi: 
    1) oferta wykonawcy  
3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 
 



§ 14 
 

Umowę  niniejszą sporządzono w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach po dwa 
egzemplarze dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
        Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A 
 
 
   ……...……………………………………    ……..…….…………………………..  

 

 

 


