
 

 

Umowa  

o świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 

 

zawarta dnia …....................r. w Warszawie, 

 

pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą  

w Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861886, NIP 525-

283-87-45, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. – ……………………………………………………………….., 

a 

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

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.......................................... zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym 

przez: 

…....................................... - .........................................................., 

 

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/wydruk informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Zamawiającego i 

Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy). 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na 

rozesłane przez Zamawiającego zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady 

uczciwej konkurencji. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 

na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Instytutu, w zakresie 

określonym w: 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 

w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 poz. 2067 

z późn. zm.), w tym: 

1) wykonanie profilaktycznych badań lekarskich – wstępnych, okresowych 

i kontrolnych, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”, 

2) wydawanie orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy i aktualnych przepisach wykonawczych, 

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 2014  poz. 

1184 z późn. zm.). 
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3. Wykonawca oświadcza, że gabinety, w których będą wykonywane usługi medyczne, 

spełniają standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

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

2012 poz. 739 z późn. zm.). 

4. 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 zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

ofertą oraz umową, 

2) Wykonywania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia na terenie 

miasta Warszawy pod adresami: zgodnie z Załącznikiem nr 1  do Umowy.  

3) O zmianie placówek lub adresów placówek wskazanych powyżej Wykonawca 

powiadomi  Zamawiającego w terminie co najmniej 14 dni przed datą dokonania 

takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.        

4) Zlecenia 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 wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie, przy 

czym koszty takich zleceń obciążą Wykonawcę, 

5) Ponoszenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 wobec Zamawiającego pełnej 

odpowiedzialności za świadczenia, które wykonuje przy pomocy innych podmiotów, 

w tym za jakość i termin wykonania, 

6) Wykonywania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia od poniedziałku 

do piątku w godz. od 7:00 do godz. 16:00, na podstawie skierowania Zamawiającego 

wystawionego zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

7) Wykonywania badań profilaktycznych po telefonicznym  zgłoszeniu się osoby 

skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań, przy czym termin 

rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przekraczać okresu 

3 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby,  

8) Zakończenia badań profilaktycznych niezwłocznie, nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu rozpoczęcia badań, natomiast w przypadku 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 badania nie 

przekroczy 7 dni roboczych, 

9) Wydawania orzeczeń lekarskich kończących realizację badań lekarskich 

stwierdzających: 

- brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub 

- przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla 

zdrowia lub warunków uciążliwych.  
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2) Udostępniania na żądanie Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków 

pracy  

w zakresie odnoszącym się do ochrony zdrowia. 

 

§ 5 

1. Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie skierowań wystawianych 

przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

w tym opatrzonych datą i 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, o których mowa w ust. 2, lekarz prowadzący badanie profilaktyczne 

wystawia w dwóch egzemplarzach, z których jeden trafia do Działu HR 

zamawiającego za pośrednictwem pracownika. 

4. Wykonawca wyda osobie poddanej badaniu profilaktycznemu, na jej wniosek, 

kserokopię wyników wykonanych badań diagnostycznych lub specjalistycznych 

konsultacji lekarskich. 

 

§ 6 

1. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach 

badań profilaktycznych zaistnieje potrzeba stosowania przez osobę przyjmowaną 

do pracy lub pracownika podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 

okularów korygujących wzrok, lekarz medycyny pracy przeprowadzający badania 

umieści stosowną adnotację na wydawanym przez niego orzeczeniu lekarskim. 

§ 7 

1. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie liczone jako 

iloczyn ryczałtowej ceny za 1 (jednego) pracownika, w kwocie: ……… (słownie: 

……………) brutto i liczby zatrudnionych pracowników na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury. Zamawiający będzie przekazywał 

wykonawcy do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc 

wystawienia faktury, imienny wykaz uprawnionych wraz z podaną liczbą 

pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

uprawnionych do badań. Zamawiający ma możliwość przekazania aktualizacji 

wykazu do 5 dnia miesiąca. 

2. Za wstępne badania lekarskie wykonane na podstawie Skierowania Medycyny Pracy 

wystawionego przez Zleceniodawcę na rzecz osób, które nie zostały następnie 

wpisane przez Zleceniodawcę na Listę w ramach pakietu medycyny pracy 

uprawniającego do Świadczeń zdrowotnych Medycyny Pracy, Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy, za faktycznie wykonane Świadczenia zdrowotne, uwzględniające 

wskazane w Skierowaniu Medycyny Pracy stanowisko pracy, wynagrodzenie według 

cennika Placówki Własnej aktualnego w dniu wykonania Świadczenia zdrowotnego 

z uwzględnieniem 10% rabatu. Strony ustalają, iż naliczenie wynagrodzenia, o 

którym mowa powyżej, nastąpi po upływie trzech miesięcy od zakończenia 

miesiąca, w którym zostało wydane orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy. 

3. Koszty dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badań 

dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby 

kierowanej na badania przez Zamawiającego, obciążają Wykonawcę. 
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4. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od jej otrzymania, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Zamawiający 

dopuszcza przekazywanie faktur formą elektroniczną, na adres e-mail: 

kadry@imp.edu.pl. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający z tytułu nieterminowej realizacji faktur obowiązany będzie do zapłaty 

odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

7. 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. 

8. W zakresie wynagrodzenia opisanego w § 7 ust. 1,  Zamawiający wyraża zgodę na 

otrzymywanie faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur  w formie elektronicznej, 

zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z 

późn. zm.). 

9. Wykonawca prześle Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej na adres e-

mail: kadry@imp.edu.pl.  

10. Zmiana powyższego adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy, jednakże dla jej 

skuteczności wymagane jest powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej w 

trybie opisanym w Regulaminie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Skutki 

braku przekazania informacji o zmianie  adresu e-mail, o którym mowa powyżej, 

obciążają bezpośrednio Zamawiającego. 

11.  Zamawiający ma prawo wycofać zgodę na przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy w trybie określonym 

w Regulaminie przesyłania faktur w formie elektronicznej. W przypadku wycofania 

zgody Wykonawca traci możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej ze 

skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego po otrzymaniu powiadomienia. 

 

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się, co 

najmniej 3- krotnego w danym miesiącu kalendarzowym, naruszania przez 

Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności nieuzasadnionego wydłużenia 

terminu wykonania badań profilaktycznych, o których mowa w § 3 pkt 6-7. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach i bezskutecznym upływie terminu na zaniechanie naruszeń 

wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w Odstąpienie od umowy nastąpi w formie 

pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

3. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1 stronom przysługuje 

także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, badania rozpoczęte w trakcie jej 

obowiązywania, realizowane będą na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9  

1. W przypadku nieuzasadnionego, co najmniej 3-krotnego w danym miesiącu 

kalendarzowym przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania badań, o 

których mowa w § 3 pkt 6-7 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,1 % miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 

ust. 1, za każdy następny przypadek opóźnienia.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w wysokości 7% wartości miesięcznego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych 

w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie dochodzenie 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

 

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

§ 11 

Dokumentacja medyczna osób objętych badaniami profilaktycznymi będzie 

przechowywana zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 

lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 

poz. 2067 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. z 2014  poz. 1184 z późn.  zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby 

medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i  przechowywania oraz wzorów 

stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002 z późn. zm.). 

 

 

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w ustawie o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zamawiający i Wykonawca zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania 

i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od 25 maja 2018 r. RODO oraz wydanymi na jego podstawie 

krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny 
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stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem 

danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego 

podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, danych 

przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  nieudostępniania ich innym 

podmiotom, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

6. Powierzenie danych osobowych określonych w ust. 2 i 3 do dalszego przetwarzania 

innym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego 

lub Wykonawcy i jedynie w przypadku zawarcia w umowach z podwykonawcą i 

dalszym podwykonawcą stosownej klauzuli zapewniającej adekwatny stopień 

bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie 

krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w celu wykonania 

Umowy. 

7. Podwykonawca i dalszy podwykonawca, o którym mowa w ust. 8, winien spełniać 

te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Zamawiającego i Wykonawcę 

w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych 

danych osobowych. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

9. Zamawiający i Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, ustawy o ochronie danych osobowych, a po 25 maja 

2018 r. RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

10. Przetwarzający dane na pisemne żądanie, umożliwią powierzającemu przetwarzanie 

danych przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony powierzonych 

danych osobowych. Przetwarzający dane zobowiązują się, pod rygorem 

niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w wskazanym terminie.  

11. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość rozwiązania Umowy 

w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych. 

 

 

§ 13 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 
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1. Wykaz placówek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

 

…………………………      ……………………… 


