Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla Urzędu Morskiego w Szczecinie
zawarta w dniu ..................... roku w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Morskim w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin,
NIP 852-04-09-053, REGON 000145017,
reprezentowanym przez:
Pana Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
zwanym dalej Zleceniodawcą
a
…………………………………………………………………………………………………………...,
wpisanym do …………………………………………………………………………….…………….,
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………,
zwanym dalej Zleceniobiorcą
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę
na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Zleceniodawcy.
2. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych (wstępnych
na rzecz osób przyjmowanych do pracy oraz okresowych i kontrolnych dla
pracowników Zleceniodawcy),
b) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
i w przepisach wydanych na jego podstawie oraz wydawanie dodatkowych orzeczeń
lekarskich dla członków załóg jednostek pływających (świadectwa zdrowia
marynarzy),
c) zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
działającej u Zleceniodawcy,
d) wykonywanie kompleksowych badań pod kątem chorób roznoszonych przez kleszcze
obejmujących:
 badania na boreliozę pracowników narażonych na ukąszenia przez kleszcze przy
pracach w terenie,
 szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
3. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.
§2
Warunki i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w gabinetach lekarskich znajdujących się,
na terenie miasta Szczecina w promieniu 5 km od siedziby Zleceniodawcy tj.
nieruchomości położonej przy Pl. Stefana Batorego 4.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielać świadczeń zdrowotnych w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych Zleceniodawcy wyłącznie przez
osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych do przeprowadzania
badań, stanowiących przedmiot umowy, tj. osoby posiadające aktualne prawo do
wykonywania zawodu oraz spełniające wymagania określone przepisami ustawy z dnia
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27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
4. Zleceniobiorca udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a) b) i d) umowy, na podstawie skierowania
wystawionego przez Zleceniodawcę w trybie określonym przepisami rozporządzenia
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 r., poz. 2067 .) oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od
marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 2105).
5. Zleceniobiorca wydaje Zleceniobiorcy orzeczenia do celów profilaktycznych
przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie oraz
dodatkowe orzeczenia lekarskie dla członków załóg jednostek pływających (świadectwa
zdrowia marynarzy).
6. Badania, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, będą wykonywane w dniu zgłoszenia
się skierowanego pracownika Zleceniodawcy a w uzasadnionych przypadkach
wynikających z zakresu koniecznych badań w ciągu 2 dni.
§3
Obowiązki Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca na pisemny wniosek Zleceniobiorcy, w terminie określonym w jego treści,
jest zobowiązany do przekazania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych
czynników.
2. Zleceniodawca na pisemny wniosek Zleceniobiorcy, w terminie określonym w jego treści,
jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy,
w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.
§4
Obowiązki Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia udziału lekarza sprawującego
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach zakładowej komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy działającej u Zleceniodawcy na następujących
warunkach:
a) przewiduje się jedno posiedzenie zakładowej komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy na kwartał, w razie potrzeby Zleceniodawca zastrzega możliwość
zwiększenia liczby posiedzeń w trakcie trwania niniejszej umowy,
b) Zleceniodawca zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo lekarza sprawującego
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach zakładowej komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na 2
tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Zleceniobiorca na pisemny wniosek Zleceniodawcy, w terminie określonym w jego treści,
jest zobowiązany do dokonania przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy występujących u Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wydania na wniosek osoby poddanej badaniu
stanowiącemu przedmiot niniejszej umowy, kserokopii wyników wykonanych badań.
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§5
Sposób kontrolowania przez Zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy
1. Zleceniodawca jest uprawniony do kontrolowania wykonywania przez Zleceniobiorcę
umowy, w tym do kontrolowania zgodności wystawianych faktur z wartością i ilością
badań wykonywanych przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do kontrolowania wykonywania niniejszej umowy,
w sposób nienaruszający tajemnicy lekarskiej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
terminu ze Zleceniobiorcą. Z kontroli jest sporządzany protokół. W przypadku
stwierdzenia uchybień dotyczących wykonania niniejszej umowy Zleceniodawca określa
ich zakres oraz ustala sposób ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin
Zleceniobiorcy.
§6
Dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez Zleceniobiorcę niektórych
obowiązków wynikających z umowy
1. Zleceniobiorca ma prawo posługiwania się podwykonawcami pod warunkiem wyrażenia
przez Zleceniodawcę uprzedniej pisemnej zgody co do osoby podwykonawcy i zakresu
wykonywanych przez niego czynności.
2. Zgoda Zleceniodawcy, o której mowa w ust. 1, nie będzie wymagana w przypadku
powierzenia przez Zleceniobiorcę podwykonawcy wykonywania świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań na boreliozę.
3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za świadczenia
zdrowotne powierzone podwykonawcom, w tym za jakość i termin ich wykonania jak
również za to, iż będą one wykonywane przez personel posiadający wymagane
uprawnienia.
§7
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, sposób jego ustalenia i termin płatności
1. Zleceniobiorcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie
za udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 ust. 2 umowy, zgodnie
z cennikiem Zleceniobiorcy z dnia ……………. roku, stanowiącym załącznik do umowy.
2. Szacunkowa wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy za cały okres obowiązywania
umowy wynosi ………………….. (słownie: ……………………………..).
3. Szacunkowa wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o której mowa w ust. 2, została
ustalona przy uwzględnieniu aktualnego stanu zatrudnienia Zleceniodawcy
i przewidywanej ilości badań do wykonania w okresie obowiązywania umowy. Oznacza
to, że całkowita kwota wynagrodzenia Zleceniobiorcy może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego stanu zatrudnienia Zleceniodawcy w okresie
obowiązywania umowy i ilości przeprowadzonych w tym okresie badań. W związku
z powyższym Zleceniobiorcy nie będą przysługiwały względem Zleceniodawcy żadne
roszczenia w przypadku finalnej realizacji umowy na kwotę niższą aniżeli określona
w ust. 2.
4. Wysokość wynagrodzenia będzie określona jako iloczyn ilości wykonanych badań
poszczególnym pracownikom oraz cen określonych w cenniku, stanowiącym załącznik
do umowy.
5. Za udział lekarza na życzenie Zleceniodawcy w pracach zakładowej komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy działającej u Zleceniodawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości …………….. zł za każde posiedzenie.
6. Ceny podane w cenniku, stanowiącym załącznik do umowy, nie mogą zostać
podwyższone w trakcie trwania niniejszej umowy.
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7. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności wynikających z realizacji
niniejszej umowy na podstawie faktur wystawianych do 7 dnia każdego miesiąca
za miesiąc ubiegły, wraz z załączonym imiennym wykazem osób, na rzecz których
wykonano badania, wskazującym ceny poszczególnych badań.
8. Należność będzie płatna na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze
w terminie 14 dni od jej otrzymania. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zleceniodawcy.
9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki
w zapłacie należności.
§8
Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………… do dnia ……………………..
§9
Tryby rozwiązania umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia stron.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez:
a) Zleceniodawcę – w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy
przez Zleceniobiorcę, w szczególności stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących
zakresu lub jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę,
b) Zleceniobiorcę – w przypadku zwłoki powyżej 2 miesięcy w uiszczaniu przez
Zleceniodawcę należności za świadczenia zdrowotne udzielone przez Zleceniobiorcę.
§ 10
Kary umowne
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zleceniobiorcę
z
przyczyn
leżących
po
stronie
Zleceniodawcy,
z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Kodeksu pracy, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.1184), rozporządzenia 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 r.
poz.,2067) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie
warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku
morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2105).
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

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

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