
Załącznik nr 2
Projekt umowy 

UMOWA Nr NK-......../13
na opiekę profilaktyczną nad pracownikami 

zawarta w Lublinie w dniu ........................2012 roku pomiędzy: 
Wojewódzkim  Pogotowiem  Ratunkowym  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie, 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, NIP: 712-241-34-74, 
REGON:  431018621  zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie 
z  siedzibą w  Świdniku  VI  Wydział Gospodarczy-   Krajowy  Rejestr  Sądowy  pod 
nr KRS 0000005890 reprezentowanym przez: 
1) lek. med. Zdzisława Kuleszę - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy  "Zamawiającym", 
a
...............................................................................................................................................................
siedziba: ..........................................................adres:...........................................................................
NIP: ............................................................  REGON: ............................................... 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …............................................................................... 
w .................. ................................. pod nr KRS ......................... reprezentowanym przez:
1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
lub posiadający zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej 
przez................................................... w ......................... pod numerem .................................. z 
dnia.............................................................. zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 
o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
*   pełną opiekę profilaktyczną nad pracownikami określoną obowiązującymi przepisami jako
     obligatoryjne dla pracodawcy, wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez
     Zamawiającego.
2. Opieką  profilaktyczną objęte będą następujące grupy zawodowe Zamawiającego:
     a) pracownicy administracji,
     b) personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni/pielęgniarki  z 
uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, dyspozytorzy medyczni),
     c) kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
     d) mechanicy samochodowi,
     e) personel techniczny i obsługa.  
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej
     umowy.
4 Zakres usług opieki profilaktycznej o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
a) przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników  Zamawiającego: wstępnych, okresowych,
     kontrolnych oraz badań do celów sanitarno- epidemiologicznych i badań lekarskich osób kierujących 
pojazdami.
b) orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy.
c) przeprowadzenie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów
    przewidzianych Kodeksem Pracy.
d) wizytowanie zakładu pracy Zamawiającego, przez lekarza medycyny pracy celem sprawdzenia
    prawidłowego zabezpieczenia warunków zdrowotnych stanowisk pracy.
e) udział lekarza Wykonawcy w zakładowych komisjach BHP.



f) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka.
5. Badania profilaktyczne wstępne i okresowe obejmują: 
    - badania laboratoryjne ( morfologia, analiza moczu, OB, poziom glukozy, próby wątrobowe (ALAT,
       poziom bilirubiny), RTG klatki piersiowej, EKG,
    - badania przez lekarzy specjalistów wykonywane ze względu na warunki szczególnie szkodliwe,
    - wydanie orzeczenia lekarskiego.
6. Specjalistyczne badania profilaktyczne wstępne i okresowe poszerzone o badania wynikające z
    charakterystyki stanowisk pracy – Wykonawca wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Badania do celów sanitarno- epidemiologicznych.
8. Badania i wydawanie orzeczeń przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących
    pojazdami.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań objętych przedmiotem niniejszej umowy wraz z
    wystawieniem orzeczenia lekarskiego w dniu zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem w placówce
    Wykonawcy.
10. Jeżeli pracownik stawi się na badania w stanie uniemożliwiającym przeprowadzenie badań
  Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie 81 534 16 40
   – Dział Personalny,  oraz pisemnie na adres e- mailowy  personalny@pogotowie.lublin.pl  lub faxem
   81 533 78 00, o niemożliwości przeprowadzenia  badań  w dniu zgłoszenia się pracownika ze
   skierowaniem w placówce Wykonawcy.

§  2
1. Świadczenia zdrowotne wymienione w §  1 wykonywane są w siedzibie Wykonawcy
     .................................................................................................................................................................. w godz.
    7 – 18 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych w trybie
    obowiązujących przepisów. 
3. Orzeczenia lekarskie do celów profilaktycznych wydawane są pracownikowi  i Zamawiającemu w
    formie zaświadczenia.
4. Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie skierowania wystawionego przez
    Zamawiającego w trybie obowiązujących przepisów.

§  3
1. Zamawiający jest uprawniony do badania poziomu satysfakcji pacjentów z usług wykonywanych przez 
    Wykonawcę za pomocą ankiet, wniosków, skarg itp.
 

§  4 
Zamawiający obowiązany jest do:
1. przekazywania informacji Wykonawcy o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia 
    lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 
2. udostępnienie na żądanie Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części
    odnoszącej się do ochrony zdrowia, 
3. zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy. 

§  5
1. Odpłatność za wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 umowy ponosi Zamawiający.
2. Maksymalną wartość umowy określa się na kwotę  …............. zł brutto (słownie …...................................
…....................................................................... zł) 
3. Ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych ustala się według Załącznika nr 1 do umowy stanowiącego 
     jej  integralną część, obniżone o stały.......... % opust.
4. Stawki wymienione w załączniku nr 1do umowy są stałe w okresie obowiązywania umowy.
5.Wartość  zamówienia  nie  może  przekroczyć  w  okresie  obowiązywania  umowy  kwoty  określonej  
    w załączniku nr 1 do umowy. Przekroczenie wskazanej kwoty spowoduje rozwiązanie umowy
    ze skutkiem natychmiastowym, bez roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu dla żadnej ze stron.
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§  6
1. Zapłata za wykonane badania będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur
    VAT. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych na koniec miesiąca.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na konto Wykonawcy:
     ...............................................................................................................................................................................
     w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów stanowiących podstawę zapłaty należności.
3. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT  i upoważnia Wykonawcę do  wystawiania faktur
    VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania.

§ 7
1. Strony dopuszczają możliwość zlecania uprawnionym osobom trzecim niektórych 
    świadczeń zdrowotnych w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych 
    konsultacji lekarskich wynikających z niniejszej umowy, w przypadku braku możliwości 
    ich wykonania przez Wykonawcę.

§ 8
1. Umowa zostaje zawarta od dnia 28.02.2013 r. do dnia 28.02.2014 r. z możliwością jej rozwiązania z
   zachowaniem miesięcznego  terminu jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności stwierdzenia
     istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu, terminu realizacji badań i jakości udzielanych
  świadczeń  zdrowotnych  oraz  zwłoki  w uiszczaniu  należności  za  świadczenia  zdrowotne  powyżej  
  2  miesięcy,  strony  dopuszczają  możliwość  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  
     po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu drugiej strony umowy.

§ 9
Wszystkie zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
inne przepisy:  
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974  roku Kodeks pracy tj. ( Dz. U. Z 1998 r.Nr 21 , poz. 94 z późn. zmianami),
- rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
  przeprowadzenia badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zmianami),
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy tj.( Dz. U.z 2004 r. Nr 125 poz. 1317  z późn.
    zmianami).
-Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zmianami) 

§11
Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod 
rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Lublinie.

§12
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Wykonawca Zamawiający


