
ZalącĄiknf 2

UMOWA-wzór
NA USŁUGI ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMIIYY W LI]BRZY

PRZYUL. woLNoŚCI 73

zawafta w dniu 01.01.2018r. w Lubrzy pomiędzy:
GmĘ LńrzazsiedzibąwLubrzyul.Wolności73, posiadającym NIP755-190-87-27, REGON:
531413165 zwaną dalej Zamawiającym, leprezentowaną przez: Pana Mariusza Kozaczek - Wójt
Gminy Lubrza
a

zwan}rrn dalej Wykonawcą, któą reprezentuje: ,.. . . . ..... .

§1.
Przedmiotem umowy są usfugi zdrowotne dla pracowników Urzędu Gminy w Lubrzy ptzy ul.
Wolności 73.

§2.
Umowa zośaje zavłarta na czas określony od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku z
możiwością rozvńęańa jej z zachowuliem jednomiesięcznego okresu wypowiedzeńa przez
kaZdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

§3.
ZatnawiĄryy zobowiązuje się do świadczenia usfug opieki profilaktycznej w stosunku do
pracowników (uczrriów, studentów) Wykonawcy.

§4.
Opieka profilakĘczną o klfuej mowa w § 1 umowy polega na:

1. ograniczeniu szkodliwego lłptyrłu pracy na zdrowie, w szczególności przez:
a) rczpomawańe i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów

wykonywania pracy, mogących mieó ujemny wpływ na zdrowie,
b) rozpomawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie

pracodawców i pracujących o możiwości wysĘpienia niekorzystnych skutków
zdrowotnych będących j ego naĘpstwem,

c) udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii,
fizjologii i psychologii pracy.

2. Sprawowaniu profilaktyczrrej opieki zdrowotnej nad pracująclmi, w szczególności przez:
a) wykonywanie badń wstępnych, okręsowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie

Pracy
b) orzeczrrictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach

wydanych na jego podstawie,
c) ocenę moź:liwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i

zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
d) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagrroĘczrej i leczntczej w zakresie patologii

zawodowej,
e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosrmku do chorych na choroby zawodowe lub

inne choroby związane z wykonywaną pracą
f) wykonl.wanie szczepień ochrormych, niezbędnych w zrviązku z wykonyrłaną pracą,
g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zńiczanych do grup szczególnego



ryzyka, a z,właszcza osób wykonujących pracę w warunJ<ach przekroczenia normat}.wów
higienicznych, młodocianych niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i
ciężamych,

h) wykonl,wanie badań umożiiwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i
innych chorób związanych z wykonpvaną pracą.

3. Prowadzeniu ambulatoryjnej rehabilitacji leczńcze| uzasadnionej stwierdzoną patologią
zawodową.

4. Organizowaniu i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej w nąĘch zachorowaniach i
wypadkach.

5. Inicjowaniu i realizowaniu promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów
prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących.

6. Inicjowaniu działań pracodawc ów na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielaniu
pomocy w ich redizacji, a w szczególności w zakesie:

a) informowarria pracowników o zasńach zmniejszenia ryzyka zawodowego,
b) wdrżania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego

ryzyka
c) tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
d) wdraźania programów promocji zdrowia,
e) organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, z zwłaszcza występowania chorób
zawodowych i ich przyczyn otaz przyczyn wypadków przy pracy.

8. Gromadzenie, przechowyrvanie i przetwarzanie informacji o narżaniu zawodowlłn, ryzyku
zawodowym i s€nie zdrowia osób objętych profrlaktyczrrą opieką zdrowotną.

§5.
1. Wykonawca wykonuje usługi profilaktyczne w ,......... . znajdującej się w

. w dni powszednie w godzinach do godziny
......,... Informacje dotyczące szczegółowych godzin przyjęó dostępne są pod numerami tel.

. . , , ... oraz na stronie intemetowej
2. Badańe profilaLlyczne może być przeprowadzone tylko ze skierowania pracodawcy, po

wcześniej szej ocenie warwrków pracy.
3. Warunkiem wydania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazń do

dalszego zatrudnienia (bądź nauki) jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań
doda&owych i konsultacji specj alistycznych.

4. Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne przeprowadzane będą w placówkach
współpracujących z usługodawcą, posiadających niezbędne uprawnienia w tym zakresie, na
podstawie skierowania wydanego przez usługodawcę.

§6.
1. Wykonawca zobońązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej:

a) Imiennych kartotek osób objętych opieką, obejmuj ących w szczególności takie
informacje jak: imię i nazwisko pracorłmika, rodzaj wykonywanej pracy, adnotacje o
przeprowadzonych badaniach i terminach tych badań,

b) Rejestru wydanych zaświadczeń,
c) Innej dokumentacji *ynikającej z opieki profilaktycznej,

2. Wykonując badania profilaktyczne Wykonawca obowiązany jest poinformować
pracownika o ko|ejnym terminie badanią a fakt ten odnotować w dokumentacji badań
profilałtycznych.

3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą zawodową i shrżbową.

§7.



W celu zapewnienia prawidłowej rcalizacji umowy Zamawiający zobowięany jest przekazać
Wykonawcy:

1) Informacje o występowaniu czynników szkodiiwych dla zdrowia lub waruŃów uciążliwych
wraz z aktualnymi wynikami badŃ i pomiarów Ęch czynników;

2) Zapewnió Wykonawcy udział w komisjach BHP;
3) Zapewnić Wykonawcy moZliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny

warunków pracy;
4) Udostępnić Wykonawcy wyniki kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do

ochrony zdrowia;
5) Zapewnić Wykonawcy informacje umożliwiające sporądzenie dokumentacji, o której

mowaw§6ust. 1umowy,

§8.
L Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazanę przęz ZamawiĄącego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonarrie tych czynności polega na czynnościach wykonanych w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy zdnia26 czerwca 1974r- Kodeks pracy (Dz.U. z2076r. poz. 1666 zp,óźn. zm.)

2. Zatrudnienie osób, o których mowa przy realizacji przedmiotu zźmówienia powirrrro trwać
przez cały okres realizacji przedmiofu zamówienia.

3. W przypadku zakończenia zatrudnienia osób przęd zakończęńem terminu realizacji
zamówienią Wykonawca zobowiąany jest do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej
osoby, tak aby okeślone wymagania byĘ spełnione plzez cały okres realizacji Umowy, o czym
naleĄ niezwłocznie powiadomić ZamawiĄącego

4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełńania płzez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia ww. osób na kźdym etapie realizacji umowy.

5. Zallańający wrńa zgodę na źecanie badań laboratoryjnych, obrazowych, konsultacji
specjalistyczrrych podwykonawcą oraz współpracę z lekarzami pracującymi w ramach umów
cywilnoprawnych, które nie są umowami o pracę zgodnie zart.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 Kodeksu Pracy.

§9.
1.Za wykonanie czynności w § 4 Wykonawca wystawi faktrrrę w wysokości wynikającej z ilości

przeprowadzonych badń wycenianych w oparciu o zestawienie cen zawarte w załączniku nr 1,

który stanowi integralną część do niniejszej umowy.
2. Zapłata za wykonane usługi w danym miesiącu nasąpi w formie przelewu na rachunek :

w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.

§ 10.
1 . Zanawiającemu przysługuj e pra-wo rozwięania umowy bez zachowania okresu wlpowiedzenia

w sy,tuacji stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących Ębu, zakresu i j akości udzielanych
śńadczeń zdrowotnych, stwierdzonych w Ębie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
sytuacji zalegani a przez Zamańającego z opłatami przez dwa miesiące

§ 11.
ZamawiĄący przewiduje moźliwość dokonania zrnian postanowień zawieranej umowy w
stosrrntu do heści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa waruŃi
zmian:.
l) zrniana numeru rachuŃu bankowego 1ub siedziby firmy( w przypadku gdy Wykonawca

będzie chciał dokonaó zrrriany numeru konta bankowego lub zrriany siedziby frrmy,



Wykonawca zobowiązany jest kazdorazorł,o do niezwłocznego dostarczęnia Zzunawiającemu
zaktualizowanego numeru konta bankowego lub adresu siedziby firmy).

2) zmiany stawki podatku VAT

§ 12.
Ewenfualne spory, mogące wyniknąć przy rea|izacji niniejszej umowy, strony oddają pod
rozsftzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 14.
i. Strony ustalają, iż wszystkie sprawy wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy, będą

rozsttzy gń polubownie.
2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory będą

rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.

§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednoblzmiących egzemplarzach, dw-a dla Zamawiającego, zaś
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


