
Załącznik nr 2

UMOWA Nr ……………………………...

W dniu ………………………..2022 r. pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim z siedzibą ul.  Dworcowa 1,  72-100 Goleniów, NIP 856-15-77-155,  w
ramach którego działa  Zespół Szkół nr 1 reprezentowany przez Dyrektora – mgr Marcina Gałkę na
podstawie  pełnomocnictwa  Zarządu  Powiatu  Goleniowskiego  (uchwała  nr  401/146/21  z  dnia
02.09.2021 r.) zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej ‘Wykonawcą” reprezentowanym przez 
…………………………………………………………………………………………………………

§ 1 
W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  w  trybie  zapytania  ofertowego,
Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  zadanie  pn.:  „Świadczenie  usług  profilaktycznych
opieki zdrowotnej na rzecz pracowników i kandydatów do pracy  w Zespole Szkół nr 1 im.
Stanisława Staszica  w Nowogardzie”.

§ 2
1. Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usług  profilaktycznych  opieki  zdrowotnej  na  rzecz

pracowników  i  kandydatów  do  pracy  w  Zespole  Szkół  nr  1  im.  Stanisława  Staszica
w Nowogardzie wynikających  z 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.  z  2016  r.  nr  2067  z  późn.  zm.).  Zakres
świadczeń medycznych obejmuje  w szczególności :

1) badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) szacunkowa liczba badań około 85
2) badania sanitarno epidemiologiczne szacunkowa liczba badań około 160
3) konsultacje okulistyczne szacunkowa liczba badań około 30
4) konsultacje otolaryngologiczne szacunkowa liczba badań około 30
5) konsultacje neurologiczne szacunkowa liczba badań około 20
6) RTG klatki piersiowej szacunkowa liczba badań około 30
7) OB  szacunkowa liczba badań 50
8) badanie morfologiczne krwi szacunkowa liczba badań  50
9) mocz szacunkowa liczba badań  50
10) cholesterol szacunkowa liczba badań 50
11) badanie poziomu glukozy we krwi szacunkowa liczba badań 50
12) badanie psychologiczne kierowców zawodowych szacunkowa liczba badań około 2 

2. Inne zadania realizowane w ramach służby medycyny pracy, uzgodnione z Zamawiającym.
3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  ilości  przewidywanych  świadczeń

medycznych. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń wobec Zamawiającego.
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§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania

badań  wstępnych,  okresowych  i  kontrolnych  badań  lekarskich,  badań  sanitarno-
epidemiologicznych oraz do wydawania orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy na danym
stanowisku , a tak ze o czasowej niezdolności do pracy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  osoby,  którymi  będzie  się  posługiwał  przy  realizacji  niniejszej
Umowy,  niezależnie  od  podstawy  nawiązania  stosunku  pracy  lub  rodzaju  umowy
cywilnoprawnej  stanowiącej  podstawę  współpracy,  posiadają  odpowiednie  wykształcenie  ,
uprawnienia  wymagane  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz,  że  są  przygotowane  do
świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, w szczególności usług z zakresu
wykonywania zadań służby medycyny pracy.

3. Wykonawca  świadczył  będzie  usługi  w  Nowogardzie  przy
ul. ………..………..……………………………………….. w dniach od poniedziałku do piątku
i  w godzinach: …………………………………………………………………………….. .

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wyznaczenia  daty  i  godziny  wizyty  lekarskiej  lub  badania
w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego
lub zgłoszenia się osoby skierowanej na badania okresowe przez Zamawiającego.

5. Wykonawca prowadził będzie rejestrację osób objętych umową w formie imiennych kartotek
6. Wykonawca po wykonaniu badań, o których mowa w § 2, wyda pracownikowi zaświadczenie

lekarskie o zdolności lub niezdolności do pracy na danym stanowisku.
7. Warunkiem wykonania badań będzie posiadanie przez osobę podlegającą badaniu aktualnego

skierowania od Zamawiającego.
8. Wykonawca  ma  prawo  zlecić  wykonanie  niektórych  świadczeń,  w  szczególności  badań

diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich, innych podmiotom wykonującym te
badania.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków
uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań  i pomiarów tych czynników
b) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
c) udostępnienia  dokumentacji  wyników kontroli  warunków pracy,  w części  odnoszącej  się  do
profilaktycznej ochrony zdrowia pracujących.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli  prawidłowości wykonania postanowień umowy

poprzez upoważnionego przez siebie pracownika.

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie

z jego ofertą tj.:

L
p.

Rodzaj badania Szacunkowa
ilość

Cena
jednostkowa
zł netto za 1

badanie

Wartość złotych łącznie
netto (ilość x cena)

1 Badanie lekarskie 
(wstępne, okresowe, 
kontrolne) wraz 
z wydaniem orzeczenia

85

2 Badanie sanitarno – 
epidemiologiczne wraz z 
wydaniem orzeczenia

160
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3 Konsultacje okulistyczne 30

4 Konsultacje 
otolaryngologiczne 

30

5 Konsultacje neurologiczne 20

6 RTG klatki piersiowej 30

7 OB 50

8 Badanie morfologiczne 
krwi

50

9 Mocz 50

1
0

Cholesterol 50

1
1

Badanie poziomu glukozy 
we krwi

50

1
1

Badania psychologiczne 
kierowców zawodowych

2

1
2

RAZEM: -------------------------------------------
--------------

Cena ogółem netto:

2. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi ……………….. zł netto razem wartość
brutto wynosi:  ………………… zł (słownie złotych:…………………………...) i jest to cena
umowna zawierająca wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury
VAT na rachunek  Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

4. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona do dnia 31.12.2024 r. na podstawie
faktycznie wykonanego przedmiotu umowy odpowiednio do ilości, rodzaju wykonanej usługi
na podstawie dyspozycji, o której mowa w § 3 ust. 4, oraz cen jednostkowych.

5. W przypadku, gdyby ostateczna wartość oraz cena umowna, o której mowa w ust. 4 była niższa
od kwoty określonej w ust. 2, wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę tej różnicy.

§ 6
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
2. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy. 

§ 8
1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego. 
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3. Ewentualne  spory,  jakie  mogą  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu  dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA
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