Załącznik nr 5 do siwz
DZ-2501/2816/416/12

Umowa DZ-2501/2816/…
Zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku pod numerem 0000118357,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

zwany dalej w umowie "Zamawiającym",
a:
……………………………………………….
zwanymi dalej „Wykonawcą ” .
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DZ-2501/2816/416/12, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń
zdrowotne z zakresu medycyny pracy zgodnie z ofertą z dn…… stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.:
a) Badania wstępne, okresowe i kontrolne. Po przeprowadzonym badaniu lekarz
medycyny pracy zobowiązany jest wydać pracownikowi i pracodawcy orzeczenie
lekarskie dla celów określonych w Kodeksie pracy. Przewidywaną ilość
pracowników podlegających badaniom zawiera formularz cenowy oferty.
b) Uczestnictwo lekarza sprawującego profilaktyczną nad pracownikami,
uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji BHP (raz na kwartał),
powołanej przez zamawiającego,
c) Dokonywanie o przez lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę zdrowotna nad
pracownikami przeglądu warunków pracy, w tym przeprowadzanie wizytacji
stanowisk pracy raz w roku.
d) Wykonywaniu szczepień ochronnych dla pracowników mających bezpośredni
kontakt z materiałem zakaźnym oraz przeciwko chorobom odkleszczowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i rodzaju świadczeń bez
konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
§ 2 Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych
1. Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy przeprowadzane będę w siedzibie
wykonawcy w Puławach, ul. …………………..przez lekarzy medycyny pracy.
2. Wykonawca usługi opisane w § 1 będzie świadczył we własnym zakresie, jednakże w
przypadku zlecenia wykonania usługi podwykonawcom, wykonawca za ich działanie
będzie odpowiadał jak za swoje własne działania.
§ 3 Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy
1. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby wszystkie badania wraz z wydaniem
orzeczenia przez lekarza medycyny pracy były wykonywane w ciągu jednego dnia, w
dniu zgłoszenia się pracownika na badania.

2. Usługi będące przedmiotem umowy będą świadczone w dniach od poniedziałku do
piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
3. Zamawiający będzie kierował pracowników na badania będące przedmiotem umowy
na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez upoważnionego
pracownika.
4. Wykonawca zapewni możliwość wcześniejszej telefonicznej rejestracji pracowników
w godz. ……… w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się
dokonać bezzwłocznej rejestracji osoby skierowanej na badania po jej telefonicznym
zgłoszeniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania w terminie ustalonym podczas
rejestracji, z zastrzeżeniem, że badanie zostanie przeprowadzone najpóźniej w ciągu
trzech dni roboczych od dnia telefonicznej rejestracji pracownika.
6. Orzeczenie lekarskie dla celów określonych w Kodeksie pracy będą odbierane
osobiście przez pracowników zamawiającego, którzy zgłosili się na badania wraz z
wynikami badań, w ciągu trzech dni od daty wykonania badania. Jeśli pracownik
Zamawiającego nie odbierze w ww. terminie wyników badań Wykonawca prześle
wyniki badań i orzeczenie lekarskie Zamawiającemu na koszt Zamawiającego.
7. Po przeprowadzonym badaniu przez lekarza okulistę i wystawieniu recepty ( w
przypadku występowania wady wzroku) lekarz medycyny pracy zobowiązany jest do
wpisu na zaświadczeniu lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do
wykonywania zadań służbowych informację: „konieczne używanie okularów
korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym” – w przypadku, jeśli badanie
okulistyczne w ramach badań profilaktycznych wskaże potrzebę używania okularów
korekcyjnych podczas pracy z komputerem lub „konieczna zmiana szkieł
korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym” – w przypadku zmiany wady
wzroku od ostatniego badania.
8. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym terminie posiedzeń
Komisji BHP z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o
przeprowadzonym przeglądzie w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.
§ 4 Podstawy prawne
1. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm),
ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o słuzbie medycyny pracy ( tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MZiOS z dn. 30.05.1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z dn. 25 czerwca 1996 r. nr 69, poz. 332 z
późn. zm.)
§ 5 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.
2. Wynagrodzenie za wykonanie badań zgodnie z oferta wynosi…………… zł. brutto.
§ 6 Wynagrodzenie wykonawcy
1. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone
badania (wstępne, okresowe i kontrolne) ustalone na podstawie cen jednostkowych
brutto podanych w formularzu cenowym oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik
nr 1 do oferty. Wykonawca do każdego zaświadczenia załączy informację, jakie
badania zostały wykonane. Płatność nastąpi na podstawie miesięcznych faktur
wystawionych za faktycznie przeprowadzone badania w danym miesiącu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania Wykonawcy wynagrodzenia za faktyczny
udział lekarza w posiedzeniach Komisji BHP, ustalonego na podstawie wartości

3.

4.

5.

6.

jednostkowej określonej formularzu cenowym oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
oferty w wysokości …….. zł. brutto za każde posiedzenie komisji.
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania Wykonawcy wynagrodzenia za faktyczny
przegląd warunków pracy, w tym przeprowadzenia wizytacji stanowisk pracy,
ustalonego na podstawie wartości jednostkowej określonej formularzu cenowym
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do oferty w wysokości …….. zł. brutto za każdy
przegląd.
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania Wykonawcy wynagrodzenia za
faktycznie wykonane szczepienia ochronne wymienione w formularzu cenowym
oferty Wykonawcy stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy na podstawie cen
jednostkowych brutto podanych w formularzu. Płatność nastąpi na podstawie
miesięcznych faktur wystawionych za faktycznie przeprowadzone szczepienia w
danym miesiącu.
Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności na konto wykonawcy podane na
fakturze w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury pod rygorem obciążenia karą
za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w ilości pracowników objętych
badaniami stanowiącymi przedmiot umowy.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi
przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
niniejszej umowie.
2. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rażącego uchylania się Wykonawcy od realizacji warunków umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia świadczeń objętych niniejszą umową
innym uprawnionym podmiotom na koszt Wykonawcy.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w którymkolwiek
zakresie, o którym mowa w § 1 przedmiotowej umowy Zamawiającemu przysługuje
prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
§ 8 Osoby do kontaktu
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej
umowy są: ze strony Zamawiającego:…………………………….. Tel………
Ze strony Wykonawcy:………………………. Tel………………………
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

