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w WARSZAWIE
WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego nr 01/PN/WBNS/2018

UMOWA nr 1/PN/WBNŚ/2018
o udzielenie świadczeń zdrowotnych
w zakresie profilaktycznych badań lekarskich
zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy :
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie
ul. Dewajtis 5, kod 01 – 815, NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956,
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
a
……………….………….z siedzibą
w …………. ul……………,KOD……………………….
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod ……………………….,
NIP ………………….., REGON: ……………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Preambuła
Umowa niniejsza została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych t.j. zgodnie z art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579, ze zm.) na podstawie pisemnej oferty Wykonawcy
z dnia 29.01.2018 r.
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wybranych usług medycznych
w zakresie medycyny pracy, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r
o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
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lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r.
Nr 69 poz. 332 ze zm.).
§ 2
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpłatnie świadczeń
medycznych polegających na:
1) wykonywaniu przez lekarza medycyny pracy badań profilaktycznych studentów
wysyłanych na staż, określonych w art. 229 Kodeksu pracy to jest: badań wstępnych wraz
z wydaniem orzeczenia o zdolności/niezdolności do odbycia stażu w wymiarze 240 godz.
2) Wydawaniu orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniu
o którym mowa w § 1.
2. Wykonawca udziela usług i świadczeń medycznych na podstawie przedstawionego mu
skierowania (załącznik nr 1 ) przez Zleceniodawcę, w którym określone jest stanowisko
stażu oraz szkodliwości i uciążliwości wynikające ze stanowiska stażu.
§ 3
1. Osoby objęte świadczeniami z tytułu niniejszej umowy są studentami studiów
stacjonarnych kierunków biologia i inżynieria środowiska Wydziału Biologii i Nauk
o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Wykonawca oświadcza, że badania studentów przeprowadzą lekarze uprawnieni
do przeprowadzania usług medycznych objętych niniejszą umową.
§ 4
1. Przedmiotem umowy są świadczenia medyczne w zakresie: usługi badania u lekarza
medycyny pracy i wydanie orzeczenia o zdolności/niezdolności do odbycia stażu dla 45
studentów/tek - uczestników projektu „Praktykuj z nami!”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidywany zakres badań
obejmuje obowiązkowo lekarza medycyny pracy i okulistę, a także fakultatywnie w
niektórych przypadkach w zależności od wymogów przyjmującego na staż morfologię OB i
badanie moczu.
2. Świadczenia i wydanie orzeczenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz.
08.00 do …....w ciągu jednego dnia,
3. Osobą do kontaktów ze strony Zleceniodawcy będzie: Pan/Pani ……………………..…….
nr tel…………………., osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie:
Pan/Pani……………………..…..…..nr tel…………………..….
4. Przechowywanie oraz udostępnianie wyników badań pacjentów przez Wykonawcę oraz
wydawanie tych wyników badań Zleceniodawcy każdorazowo nastąpi w sposób przewidziany
w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069
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z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29
kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 z późn .zm).
§ 5
1. Rozliczenie za wykonanie świadczeń z tytułu niniejszej umowy będzie następowało na
podstawie faktury wystawionej raz w miesiącu przez Wykonawcę zgodnie z ewidencją
ilościową wykonanych badań stanowiącą załącznik do faktury.
2. Zleceniodawca będzie przekazywać należność na rachunek Wykonawcy: w Banku
…………………….Nr …………………………………….., z terminem realizacji 21 dni,
uwzględniając datę stempla pocztowego na fakturze. Niedotrzymanie terminu zapłaty
skutkować będzie naliczeniem odsetek.
3. Datą zapłaty jest dzień złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.
§ 6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia …….2018 r. do
dnia 02 października 2018 r.
2. Całkowita wartość brutto umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……….2018 r.
wynosi nie więcej niż …………. zł brutto. Cennik poszczególnych badań zgodny z Ofertą.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie z ważnych przyczyn
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga pisemnego
uzasadnienia.
4. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, kiedy Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą, co najmniej za dwie faktury.
5. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje w sposób staranny i należyty usług określonych
w umowie, Zleceniodawca ma prawo potrącić karę umowną w wysokości do 10%
wynagrodzenia Wykonawcy w miesiącu, w którym usługi nie zostały wykonane w sposób
staranny i należyty.
§ 7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o służbie medycyny pracy.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory między stronami nierozwiązane w drodze porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy
dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.
§ 8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
2. Integralną część umowy stanowią Załączniki:
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1) Skierowanie na badania lekarskie – załącznik nr 1;
2) Oferta Wykonawcy z dnia ………… 2018 r. – załącznik nr 2;

ZLECENIODAWCA

WYKONAWCA
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