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Załącznik nr 2 do Formularz oferty 

 

UMOWA NR ……. /DZ/2022 

o wykonanie badań profilaktycznych 

 

zawarta w dniu …………….  w Szczecinie, pomiędzy : 

Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin  

NIP: 9551943920, REGON: 811906840, 

KRS 0000112852 Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 71.588.000 zł 

reprezentowaną przez: 

Włodzimierza Sołtysiaka - Prezesa Zarządu  

zwaną dalej Zamawiającym, 

i 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………… 

w Szczecinie,  REGON: ……………………………….., NIP:  ……………………………….. 

reprezentowaną przez: ……………………………………………..……….. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą          

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, strony zawarły umowę  o treści 

następującej:  

 

Osoby reprezentujące strony niniejszej umowy oświadczają, że są uprawnione do zawarcia 

niniejszej umowy, przy czym Wykonawca oświadcza, że: 

1. posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, koncesje lub licencje 

niezbędne do wykonania niniejszej umowy;  

2. jest publicznym/niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod 

numerem ……………………………., zaś informacje zawarte w rejestrze są aktualne na 

dzień zawarcia umowy; 

3. posiada niezbędne środki finansowe i techniczne do wykonania niniejszej umowy, 

w szczególności spełnia wymogi określone rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 26 

marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. 2022 

poz. 402); 

4. zamówienie wykonywał będzie samodzielnie, a posłużenie się innymi podmiotami 

wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie;  

5. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę posiadają odpowiednią specjalizację w zakresie medycyny pracy oraz 

spełniają kryteria określone w §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, 
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zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze 

zm), ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022 poz. 1657)  i są uprawnione do wydawania orzeczeń, 

w tym wobec pracowników – kierowców, określonych między innymi przepisami ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021 poz. 1212) oraz ustawy  

z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym  (Dz.U. 2022 poz. 180); 

6. wobec Wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie  składano wniosków 

w tej sprawie, nie posiada on zaległości płatniczych w stosunku do Skarbu Państwa, ZUS, 

bądź jednostek samorządu terytorialnego, a także nie wydano postanowień 

o zabezpieczeniu w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Dodatkowo 

Wykonawca oświadcza, że nie jest objęty  postępowaniem o którym mowa w przepisach 

regulujących restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej; 

7. urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy prawomocnie nie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8. nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary; 

9. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia publicznego lub wykonując 

je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 

postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

10. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,  ustalone według zasad określonych 

treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 866) i zobowiązuje się kontynuować umowę 

ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy. Kopia polisy OC (potwierdzona 

za zgodność z oryginałem)  stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 1 

1.  Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę badań profilaktycznych 

w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, badań lekarskich kierowców 

i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przeprowadzanie badań 

sanitarno - epidemiologicznych oraz badań psychologicznych i innej profilaktycznej opieki 

nad pracownikami Zamawiającego, niezbędnej ze względu na warunki pracy dla 

pracowników oraz innych osób (kandydatów do pracy itp.) w granicach administracyjnych 

miasta Szczecin  w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.  

2.   Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego 

następujących świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej: 

a) profilaktycznych badań lekarskich: 

- wstępnych, 



3 
 

- okresowych, 

- kontrolnych. 

 Badania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

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. 2016 poz. 2067) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2022 poz. 

1657), 

b) badań lekarskich kierowców kat. C lub D – badania te powinny być prowadzone zgodnie 

z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.U. 2022 poz. 180), oraz 

ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 poz. 1212). 

Badania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2020 poz. 2213) wraz 

z wydaniem wymaganego orzeczenia lekarskiego, 

c) badań psychologicznych – badania te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami 

określonymi w 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. 2022 poz. 165) 

oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 

poz. 287 z późniejszymi zmianami), 

d) wydawania orzeczeń lekarskich o których mowa w § 1 ust 1 pkt 4 rozporządzenia 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. 

2016  poz. 2067 z późniejszymi zmianami) i  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 

sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2020 poz. 2213), 

e) prowadzenie badań i wydawanie orzeczeń na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. 2022 poz. 

1657), 

f) udziału lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach zakładowej 

komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

3. Zakres podmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie badań pracowników 

w następujących grupach zawodowych: 

a) kierowcy autobusów (kat. D); 

b) pracownicy zaplecza technicznego na stanowiskach robotniczych: 

- pracownicy tej grupy narażeni są na więcej niż jeden czynnik szkodliwy lub uciążliwy 

dla zdrowia, 

- mogą występować czynniki fizyczne (hałas, wibracja miejscowa, pyły zawierające wolną 

krzemionkę, czynniki chemiczne), 

- mogą występować czynniki chemiczne (toluen, aceton, octan n-butylu, ksylen, 

etylobenzen, tlenki azotu, tlenki żelaza, tlenki węgla), 



4 
 

- część pracowników wykonuje pracę na wysokości do 3 m. nad poziomem lub powyżej  

3 m., 

-  wielu pracowników pracuje w systemie zmianowym, 

- mogą występować czynniki uciążliwe przy niektórych czynnościach (wymuszona 

pozycja lub  narażenie na zmienne warunki atmosferyczne), 

- niektórzy pracownicy wykonują czynności dodatkowe (kierowca pogotowia 

technicznego, kat. B lub kat. C, kierowca-zaopatrzeniowiec, operator wózka jezdniowego, 

operator innego urządzenia, obsługa hydroforni, zmywacz taboru); 

c) pracownicy na stanowisku nierobotniczym w tym kadra kierownicza: 

- niektórzy pracownicy obsługują monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego 

wymiaru czasu pracy,  

- pracownicy są zatrudnieni w systemie jedno lub wielozmianowym, 

- niektórzy pracownicy korzystają z samochodów prywatnych do celów służbowych. 

 

§ 2 

1. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową będą prowadzone w siedzibie Wykonawcy  

przy ul. …………………………..… w Szczecinie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.  

2. Wykonawca zapewni odrębne miejsce rejestracji dla pracowników wykonujących badania 

profilaktyczne oraz kompetentne osoby koordynujące prowadzenie badań. 

3. Przyjęcie pracowników do badań nastąpi wyłącznie na podstawie skierowania wydanego 

przez Zamawiającego. Uprawnionymi ze strony Zamawiającego do wystawiania 

skierowań i kontaktów z Wykonawcą będą: 

- specjalista ds. osobowych, 

- specjalista ds. bhp, ochrony środowiska i przeciwpożarowej. 

4. Wykonawca wystąpi do poprzedniego Wykonawcy tj. do 

…………………………………………………………. o udostępnienie dokumentacji 

lekarskiej pracowników Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

5. Badania stanowiące podstawę do wydania orzeczeń lekarskich będą wykonane w oparciu 

o posiadany przez Wykonawcę i przy wykorzystaniu odpowiadającego aktualnym 

wymogom wiedzy medycznej sprzętu i urządzeń medycznych, przez wykwalifikowaną 

kadrę Wykonawcy, posiadającą odpowiednią specjalizację w zakresie medycyny pracy, 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz w myśl obowiązujących przepisów, stosowne 

uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz orzekania o braku lub 

istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do  pracy na określonym stanowisku lub do 

kierowania pojazdami, przy udostępnianiu poradni i przeprowadzaniu badań 

specjalistyczno-diagnostycznych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań skierowanych pracowników w zakresie 

wyszczególnionym w § 1 umowy, w terminie nie przekraczającym 1 dnia roboczego tj. 

w czasie nie dłuższym niż  8  roboczogodzin. 

7. Po zakończeniu badań Wykonawca wyda osobie badanej orzeczenie/-a (na 

obowiązujących formularzach) o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do 
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pracy na określonym stanowisku pracy oraz o braku lub istnieniu przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

8. Jeśli termin badań profilaktycznych kierowcy byłby zbieżny z badaniami wymaganymi po 

obowiązkowych szkoleniach okresowych, należy przeprowadzić jedno badanie i na tej 

podstawie wydać stosowne orzeczenia. 

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu możliwość wcześniejszej rejestracji online 

w oparciu o skierowanie na badania (wstępne, okresowe, kontrolne) przesłane na adres: 

……………………………….. . 

10. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin wykonania badań od dnia zgłoszenia 

online wynoszący 10 dni, chyba że termin wskazany przez Zamawiającego będzie dłuższy. 

11. Co do zasady, badania pracowników będą wykonywane bezpośrednio w siedzibie 

Wykonawcy. Wyłącznie w razie zaistnienia (wprowadzenia) szczególnych  ograniczeń 

w życiu publicznym o charakterze urzędowym, Zamawiający dopuszcza wydanie 

orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym 

stanowisku pracy oraz o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami po badaniu zdalnym. 

12. Osobą koordynującą badania wstępne, okresowe, kontrolne ze strony Wykonawcy  jest   

.......................................... tel. .......................................... Osobą koordynującą badania 

psychologiczne jest .......................................... tel. ..........................................  

 

                                                                               § 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonywania świadczeń medycznych przez personel lekarski, pielęgniarski i inny - 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151 poz. 896 z późniejszymi zmianami).  

2. Udzielania usług i świadczeń medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

z należytą starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu 

metodami i środkami rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując 

prawa badanego.  

3. Spełniania wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 

r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 poz. 402). 

4. Prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie wykonywanych świadczeń, na zasadach 

określonych  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  

(Dz.U. 2022 poz. 1304). 

5. Prowadzenia szczegółowej imiennej ewidencji pracowników Zamawiającego poddanych 

badaniom na podstawie skierowania Zamawiającego. 

6.   Czynnego udziału w wyjaśnianiu wszystkich spraw spornych, wynikających 

z przeprowadzonych  badań i wystawionych orzeczeń w związku z wynikami kontroli 

uprawnionych organów. 
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7. Zapewnienia udziału lekarza w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej 

u Zamawiającego ( art.23712 Kodeksu pracy) w ramach kosztów za wykonane badania 

określone w § 5. 

8. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne 

w sprawie przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników, stanowiące Załącznik 

nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2067 

z późniejszymi zmianami). 

9. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. lekarz przeprowadzający 

badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne 

oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż 

to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla 

prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W takiej sytuacji zgodnie 

z § 2 ust 3 rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania 

profilaktycznego. Koszty zleconych dodatkowo badań mieszczą się w koszcie badania 

profilaktycznego. W przypadku podejrzenia procesu chorobowego, który nie wynika 

z warunków pracy, pracownicy Zamawiającego będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza 

POZ lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania 

diagnostyczno-leczniczego.  

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1. Przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 

2. Zapewnienia lekarzowi wyznaczonemu przez Wykonawcę do udziału w Komisji 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej na terenie zakładu Zamawiającego, 

odpowiednich warunków do wykonywania czynności i zapraszania do udziału w pracy 

Komisji listownie lub faksem ze stosownym wyprzedzeniem, 

3. Udostępnienia dokumentacji kontroli warunków pracy w  części odnoszącej się do ochrony 

zdrowia. 

 

§ 5 

1. Przewidywana ilość osób skierowanych na badania w poszczególnych grupach zawodowych 

w okresie obowiązywania umowy wynosi: 

a) kierowcy pojazdów kat. D (wraz z badaniem do celów sanitarno – epidemiologicznych),     

kat. B lub kat. C – 140 osób, 

b) pracownicy zaplecza technicznego (w tym 3 pracowników wraz z badaniem do celów    

san.-epid.) – 45 osoby, 

c) pracownicy na stanowiskach nierobotniczych (wraz badaniem dot. widzenia 

zmierzchowego i reakcji na zjawisko olśnienia dla osób prowadzących samochód 

prywatny do celów służbowych): 

 - pracownicy biurowi, dyspozytorzy, mistrz, kadra kierownicza – 12 osób, 

d)  badania kontrolne w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, 

spowodowanej chorobą: 

 - kierowcy kat. B, C, D – 14 osób, 

 - pracownicy zaplecza technicznego – 5 osób, 



7 
 

 - pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 1 osoba,  

e) kierowcy pojazdów skierowani na badania psychologiczne: 

 - kat. B, kat. C lub kat. D – 45 osób, 

 - operatorzy wózków jezdniowych – 3 osoby, 

f) pracownicy korzystający z samochodu prywatnego do celów służbowych (orzeczenie dot. 

widzenia zmierzchowego i reakcji na zjawisko olśnienia), poza badaniami okresowymi – 

1 osoba, 

g) orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych - poza badaniami okresowymi – 1 

osoba. 

 

2. Ilości osób podlegających badaniom określone w ust.1 mogą ulegać zmianie w okresie 

wykonywania umowy w granicach + / - 15 %. Taka zmiana nie stanowi zmiany umowy 

wymagającej zawarcia aneksu.   

3. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane usługi  w okresie 

obowiązywania umowy wynosi ………………….. zł brutto (słownie złotych: 

…………………………………………………………. ), przy czym podstawę rozliczeń 

stanowić będą następujące ceny jednostkowe brutto: 

a) ………… PLN (słownie złotych: ……….…..), za przeprowadzenie badania wstępnego, 

okresowego i kontrolnego, jednego kierowcy kat. D, kat. C lub kat. B – cena obejmuje, 

w szczególności koszty badania OB, morfologii krwi, moczu, poziomu glukozy, EKG 

z opisem, RTG klatki piersiowej (raz na 2 lata), okulistycznego + dno oka, 

laryngologicznego, neurologicznego, audiometrycznego oraz badania ogólnego wraz 

z wydaniem orzeczenia, 

b) ………… PLN (słownie złotych: ……………..) za przeprowadzenie badania wstępnego, 

okresowego i kontrolnego jednego pracownika zaplecza technicznego – cena obejmuje, 

w szczególności koszty badań OB, morfologii krwi, moczu, poziomu glukozy, EKG 

z opisem, RTG klatki piersiowej (raz na 2 lata), okulistycznego + dno oka, 

laryngologicznego (w przypadku pracy na wysokości do 3 m), audiometrycznego 

(w przypadku pracy na wysokości do 3 m), neurologicznego (w przypadku pracy na 

wysokości powyżej 3 m) spirometrii (spawacz, lakiernik) oraz badania ogólnego wraz 

z wydaniem orzeczenia. 

c)  ………… PLN (słownie złotych: ……………..), za przeprowadzenie badania wstępnego, 

okresowego i kontrolnego jednego pracownika na stanowisku nierobotniczym – cena 

obejmuje, w szczególności koszty badań OB, morfologii krwi, moczu, poziomu glukozy, 

EKG z opisem, RTG klatki piersiowej (raz na 2 lata), okulistycznego (praca przy monitorze 

ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy), kadra kierownicza 

dodatkowo cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, mocznik, kreatynina oraz 

badania ogólnego wraz z wydaniem orzeczenia. 

d) za przeprowadzenie badania kontrolnego w przypadku niezdolności do pracy trwającej 

dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą wraz z wydaniem orzeczenia: 

      ………….. PLN (słownie złotych: …………………) – kierowcy autobusów 

      ………….. PLN (słownie złotych: …………………) – pracownicy zaplecza technicznego 

      ………….. PLN (słownie złotych: ………………) – pracownicy na stanowiskach 

nierobotniczych 

e) za przeprowadzenie badania psychologicznego i wydanie orzeczenia dla jednego 
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pracownika skierowanego na badania psychologiczne, 

 …………. PLN (słownie złotych: ……………) - (kierowca autobusu (kat. D),  mechanik-

kierowca pogotowia technicznego (kat. C lub kat. B) 

 …………. PLN (słownie złotych: ……………) - operator wózków jezdniowych 

f)  za przeprowadzenie badania widzenia zmierzchowego i reakcji na zjawisko olśnienia dla 

osób prowadzących samochód prywatny do celów służbowych wraz z wydaniem 

orzeczenia: 

-  przy badaniach wstępnych i okresowych    0,00  PLN,  (słownie złotych:  zero)       

-  poza badaniami okresowymi  ………….. PLN, (słownie złotych:  ……………) 

g)  kierowca autobusu, pracownik zaplecza technicznego (orzeczenia do celów sanitarno –    

     epidemiologicznych) 

-  przy badaniach wstępnych i okresowych    0,00  PLN,  (słownie złotych:  zero)       

-  poza badaniami okresowymi  …………. PLN, (słownie złotych: ……………) 

h) w przypadku przeprowadzenia badania w formie zdalnej przez lekarza medycyny pracy 

(dotyczy wszystkich stanowisk) - wynagrodzenie Wykonawcy wynosić będzie za każdego 

skierowanego ………….. PLN, (słownie złotych:  ……………). 

 

4. Ceny jednostkowe wskazane w § 5 ust. 3 zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane 

z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty przeprowadzonych badań, 

w tym także dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badań 

dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 3  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  i  Opieki 

Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2067 z późniejszymi zmianami). 

W cenie tej zawarte są również koszty wydania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia 

dla jednego pracownika oraz wynagrodzenie lekarza skierowanego przez Wykonawcę do 

udziału w pracy zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5. W trakcie trwania umowy nie dopuszcza się zmiany cen jednostkowych określonych w ust. 

3. 

6. Ustalone w § 5 ust. 1 ilości pracowników wobec których świadczone będą usługi są 

ilościami orientacyjnymi przyjętymi dla ustalenia wartości brutto umowy, w związku 

z czym zlecenie i wykonanie mniejszej  ilości badań (w granicach -15 %) nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Zamawiającego. W przypadku natomiast wykonania większej niż ustalona w ust.1 ilości 

badań (w granicach +15%),badania te zostaną rozliczone na podstawie cen jednostkowych 

określonych w ust. 3. 

7. Badania w zakresie opisanym szczegółowo w § 5 ust. 3, będą wykonywane przez 

Wykonawcę każdorazowo w stosunku do każdego skierowanego na badania pracownika, 

niezależnie od terminu poprzednio wykonanych badań (z wyłączeniem RTG klatki 

piersiowej, wykonywanego raz na dwa lata). 

8. Koszty związane z przebadaniem pracowników Zamawiającego nie skierowanych przez 

Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za wykonanie usług określonych 

w umowie w kwocie stanowiącej iloczyn cen jednostkowych określonych w § 5 ust. 3  
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i ilości pracowników Zamawiającego, poddanych na podstawie pisemnego skierowania 

określonym badaniom w danym miesiącu kalendarzowym. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie 

comiesięcznych faktur, wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

3. Faktury zostaną wystawione w oparciu o zestawienie badań wykonanych w danym 

miesiącu, w danych grupach pracowników, o którym mowa w § 5 ust.3 umowy.  

4. Do faktury należy załączyć zestawienie o którym mowa w ust. 3, zawierające imienny 

wykaz pracowników przebadanych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego 

skierowań. 

5. Zamawiający jest uprawniony do stosownego obniżenia wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy, w sytuacji wykonania badań skierowanego pracownika w zakresie 

mniejszym, niż opisany szczegółowo w § 5 ust.3 umowy. 

6. Zapłata należności za usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w banku ………………………........ nr 

konta ……….………………………………….………..………………………………. 

7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę uznania rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności ponad termin określony w ust. 5, 

Wykonawca ma prawo do odsetek w wysokości ustawowej. 

 

§ 7 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  cywilnoprawną za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku z nienależytym wykonaniem 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

2. Umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta lub wobec wyczerpania 

umownego limitu badań, w zależności co pierwsze nastąpi.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, 

w drodze podpisanego przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana umowy oraz wprowadzanie 

nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności,  nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 %  wartości przedmiotu brutto umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 - 

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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b) w wysokości  0,10 %  wartości przedmiotu brutto umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 - za 

każdy przypadek nie wykonania badań w ramach jednego dnia roboczego lub inne rażące  

naruszenie warunków umowy, nie więcej jednak niż 15% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych  kar umownych,  na zasadach ogólnych Kodeku cywilnego. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w razie: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania umowy po jej podpisaniu oraz nie 

kontynuowania wykonywania umowy pomimo wezwania Zamawiającego, 

c) co najmniej trzykrotnego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę. Przez 

rażące naruszenie warunków umowy Zamawiający ma prawo uznać w szczególności 

naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w §2 ust.6 i  §3, 

d) wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, skutkującego zajęciem 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy i zajęcie to nie zostanie 

uchylone (cofnięte) w okresie 1 miesiąca od dnia dokonanego zajęcia. 

 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie otwarcia likwidacji 

drugiej strony albo zajęcia jej majątku. 

3. Odstąpienie następuje po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach w terminie 

7 dni od daty doręczenia drugiej stronie zawiadomienia o odstąpieniu.  

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo 

odstąpienia od umowy zastrzeżone w ustępie 1 i 2, może być wykonane w ciągu miesiąca 

od bezskutecznego upływu terminu, o jakim mowa w ust. 6 zdanie pierwsze, względnie od 

powzięcia wiadomości, o jakiej mowa w ust. 2. 

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu 

z tytułu wykonania części umowy zgodnie z warunkami umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień § 10 ust. 1 a. 

6. W przypadkach określonych w ust.1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania 

umowy i zaprzestania naruszeń w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty otrzymania 

wezwania przez Wykonawcę. Niezastosowanie się do wezwania przez Wykonawcę, 

spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy po upływie wyznaczonego terminu oraz 

naliczenie kar umownych, o których mowa w § 10.  

 

 

§ 12 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) niewywiązania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni 

od upływu terminu zapłaty, określonego w § 6 ust. 5 umowy, 
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b) oświadczenia Zamawiającego, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

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

i zawierać uzasadnienie odstąpienia. 

 

§ 13 

1. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej umowy, obowiązują przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 


