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Egz. Nr �. 

ZZ-2380-152/15 
WZÓR 

 
UMOWA NR ZZ- ��. /2015 

 
zawarta w dniu �.............. w Szczecinie 

 
pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, zwanym w dalszej części 
umowy “Zamawiającym”, z siedzibą w Szczecinie 70-515 ul. Małopolska 47,  
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040 
reprezentowanym przez: 
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – mgr Marka Jasztala 
a 
�.........................................................................................................................................................
zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy “Wykonawcą” z siedzibą w �............................., 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej/KRS prowadzoną przez.......................................... 
NIP.................................., REGON.......................................... 
reprezentowaną/nym przez: 
�......................................................................................................................................................... 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z 
późn. zm.). 
 

§ 1. 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie 
medycznych z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Policji woj. 
zachodniopomorskiego oraz Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej 
Policji oraz Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, wydawanie na tej 
podstawie orzeczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 
stanowisku, obejmującego wykonanie następujących świadczeń zdrowotnych: 

1) badań profilaktycznych policjantów, 
2) badań okresowych pracowników Policji, 
3) badań kontrolnych policjantów i pracowników Policji, 
4) badań wstępnych kandydatów do pracy w Policji, 
5) badań wstępnych osób skierowanych do odbycia stażu w Policji, 
6) badań kierowców, w tym upoważniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz 

łodziami motorowymi (stermotorzystów), 
7) badań przy zmianie warunków służby/pracy, 
8) badań lekarskich po orzeczeniu komisji lekarskiej o zdolności policjanta do służby z 

ograniczeniem i wydanie orzeczeń lekarskich wskazujących ograniczenia w odniesieniu do 
opisu obecnie zajmowanego stanowiska pracy, 

9) badań okulistycznych i wydanie zaświadczenia przez lekarza profilaktyka dotyczącego 
zalecenia stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów 
ekranowych, 

10) badań kontrolnych po zakończonej profilaktyce poekspozycyjnej na zakażenie HIV, 
11) opiniowanie stanu zdrowia osób wytypowanych na turnusy profilaktyczno –rehabilitacyjne i 

antystresowe, 
12) wykonywanie szczepień ochronnych (w tym: przeprowadzenie kwalifikacyjnego badania 

lekarskiego, wydanie książeczki szczepień, zakup szczepionki wraz z zabiegiem oraz 
informowanie zainteresowanego o terminach kolejnych dawek szczepionki) przeciwko: 
a) WZW typu”B” 



b) laseczkom tężca, 
c) kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych; 

13) pomocy psychologicznej i konsultacji psychiatrycznej w przypadkach nagłych i wyjątkowych na 
podstawie zalecenia psychologa KWP w Szczecinie, 

14) badania lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych z wyłączeniem badań 
laboratoryjnych na nosicielstwo bakterii. 

 
§ 2 

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy, o których jest mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych w komisjach bezpieczeństwa i 
higieny pracy powołanych przez Zamawiającego; 

2) prowadzenia analiz stanu zdrowia policjantów i pracowników, w tym zaliczanych do grup ryzyka 
i składanie Zamawiającemu w formie pisemnej rocznych informacji do końca grudnia każdego 
roku kalendarzowego oraz na 30 dni przed upływem ważności umowy; 

3) prowadzenia okresowego przeglądu stanowisk służby/pracy wykonywanej w warunkach 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, 

4) prowadzenia imiennej kartoteki komputerowej pracowników objętych badaniami i 
szczepieniami ochronnymi, obejmującej następujące dane: 
− imię i nazwisko, 
− datę rejestracji (telefonicznie/osobiście), 
− datę wyznaczenia badania/szczepienia, 
− datę zgłoszenia się Pracownika na badania/szczepienia, 
− datę przeprowadzenia badania/szczepienia, 
− rodzaj wykonanych szczepień, 
− datę wydania i datę ważności orzeczenia, 
− datę wykonania i datę ważności szczepień, 

5) prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1.3, chronienia jej i udostępniania jej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji 
medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów 
stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 149, poz. 1002 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu 
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086). 

6) współdziałania w zakresie i trybie określonym w rozporządzeniu RM z dnia 22 grudnia 2014 r. 
w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu ds. 
wewnętrznych z jednostkami służby medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1958) z 
Zachodniopomorską Regionalną Komisją Lekarską w Szczecinie. 

 
2. W przypadku rozwiązania umowy lub upływu terminu jej obowiązywania, Wykonawca w 
terminie 21 dni licząc od daty wezwania przez Zamawiającego, zobowiązany jest do 
protokolarnego przekazania podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego pełnej dokumentacji 
medycznej policjantów i pracowników Policji. 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie przez lekarza medycyny 
pracy uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, lekarzy uprawnionych do 
badania kierowców oraz lekarzy specjalistów: okulisty, laryngologa, neurologa, ortopedy lub 
chirurga, alergologa lub dermatologa oraz psychiatry, a także personel pomocniczy (pielęgniarka) 
oraz przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań pracowników na działanie 
promieniowania jonizującego, przeszkolonego w jednostce badawczo rozwojowej w dziedzinie 
medycyny pracy. 
2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące zadania z zakresu służby medycyny pracy, o 
których mowa w ust. 1, spełniają wymagania określone odpowiednio w: 
1) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 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 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) - dotyczy lekarzy; 



2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011r. w sprawie zadań służby medycyny 
pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych 
kwalifikacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1223). 
 

§ 4 
 
1. Wykonawca gwarantuje, że usługi o których mowa w § 1 wykonywane będą w placówce  
zlokalizowanej na terenie miasta Koszalin. 
2. Wykonawca oświadcza, że w placówce której mowa w ust.1 znajduje się: 

1) min. 1 gabinet, rozdzielnie dla każdej specjalności, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

2) gabinet zabiegowy, w którym Wykonawca zapewni co najmniej w godzinach 8ºº-11ºº, od 
poniedziałku do piątku, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, 

3) pracownia wykonująca zdjęcia RTG, 
4) pracownia EKG 

3. Wykonawca gwarantuje dostępność 6 lekarzy specjalistów w ciągu ��.. tego samego 
dnia roboczego tygodnia / tych samych dni roboczych tygodnia przez co najmniej 4 godziny 
dziennie wraz z lekarzem z zakresu medycyny pracy i pielęgniarką oraz ich dostępność w ciągu 
pięciu tych samych dni roboczych tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku lekarza medycyny pracy będzie on dostępny przez 6 godzin 
dziennie, natomiast pielęgniarka - przez co najmniej 8 godzin dziennie. 
4. Wykonawca oświadcza, że placówka medyczna, o której mowa w ust. 2 pkt. 1,3,4 czynna 
jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, maksymalnie do 
godz. 16ºº. 
5. Wykonawca zapewnia realizację badań przez jedną osobę wraz z otrzymaniem od lekarza 
medycyny pracy Orzeczenia lekarskiego orzekającego zdolność do wykonywania pracy na danym 
stanowisku – w ciągu jednego dnia. Wyjątek stanowią badania kierowców, w tym upoważniających 
do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu lądowym oraz łodziami motorowymi 
(stermotorzystów) – do dwóch dni. 
 

§ 5 
 
1. Podstawą wykonania usług będących przedmiotem umowy są imienne skierowania na 
badania z charakterystyką stanowiska pracy (załącznik nr 3 do Umowy) lub szczepienia (załącznik 
nr 4 do Umowy), wystawione w dwóch egzemplarzach przez osobę uprawnioną ze strony 
Zamawiającego (wskazaną w Umowie), zarejestrowane w komórce organizacyjnej KWP 
(wskazanej w umowie). Brak pieczątki i podpisu pracownika upoważnionej komórki organizacyjnej 
KWP, stanowi podstawę odmowy wykonania badań lub szczepień. 
2. Oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 1, pozostaje u Wykonawcy. Kopię skierowania 
z adnotacją lekarza medycyny pracy o przeprowadzeniu badania, Wykonawca dołączy do faktury 
VAT, o której mowa w § 6 ust. 4. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu jednego dnia do przeprowadzenia badań, o których 
mowa w § 1 i wydania stosownego orzeczenia lekarskiego, przy czym termin badania nie może 
przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty osobistej rejestracji (zgłoszenia) policjanta/pracownika 
lub rejestracji telefonicznej na nr............. 
4. W przypadku wskazania w jednym skierowaniu badań okresowych, kontrolnych i kierowców, 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wspólnych badań i wydania oddzielnych 
zaświadczeń lekarskich w terminach określonych w ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w obiekcie wskazanym w § 4 ust. 1, 
szczepień ochronnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 11 i wydania książeczki szczepień, przy 
czym termin pierwszego szczepienia nie może przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty lub 
osobistej rejestracji (zgłoszenia) policjanta/pracownika lub rejestracji telefonicznej na nr �......... 
Terminy i ilości dawek są ustalane indywidualnie przez lekarza Wykonawcy, przed przystąpieniem 
policjanta/ pracownika do szczepień. 
 
6. Częstotliwość i zakres badania profilaktycznego Policjanta - Strony ustalają zgodnie z 
Decyzją Nr 449 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2004 roku w sprawie 
profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. z 2004 r. KGP Nr 19, poz. 120 z późn. zm.). 



7. O częstotliwości i zakresie okresowych badań lekarskich pracowników Policji decyduje 
lekarz medycyny pracy, zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie prowadzenia badań 
profilaktycznych pracowników wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). 
8. Zamawiający uzna wykonanie zleconych usług, o których mowa w § 1, pod warunkiem, 
odpowiednio 

a) wydania pisemnego orzeczenia (w dwóch egz.), o których mowa w ust. 3 i 4 przez lekarza 
medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badania kierowców (oddzielnie do każdego 
przeprowadzonego badania). 

b) przygotowania i załączenia do faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 4: 
     b.1 potwierdzonych skierowań poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk w druku   
     “Skierowanie”, 
     b.2 listy osób zaszczepionych, z podziałem na rodzaje szczepień, 
     b.3 wykazu kosztów wykonanych badań lekarskich, z podziałem na rodzaje badań. 
      

§ 6 
 
1. Określenie ilości usług (odpowiednio do rodzaju) – załącznik nr do umowy, przyjęte zostało 
przez Zamawiającego szacunkowo, w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty wyłącznie na 
potrzeby oceny i porównania ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i nie może być podstawą 
roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji 
umowy. 
2. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w 
tym zakresie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania umowy w całości., 
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen w okresie obowiązywania umowy. 
 

§ 7 
 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca otrzyma wynagro-
dzenie, którego wartość nie może przekroczyć kwoty �....................... zł brutto. W przypadku 
nie wykorzystania w trakcie trwania umowy w całości kwoty, o której mowa w zdaniu poprzed-
nim Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie do Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie ustalone w oparciu o ilość faktycznie wyko-
nanych usług i podane w załączniku nr ....... ceny, które są cenami stałymi nie podlegającymi 
podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usług w ilości zgodnej z jego potrzebami  
w tym zakresie. 

4. Strony ustalają stałe w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe brutto w PLN odpo-
wiednio do rodzaju usługi, zgodnie z załącznikiem nr..........do Umowy. 

5. Strony ustalają, że w przypadku badań, o których mowa w § 5 ust. 4 Wykonawca obciąży 
Zamawiającego kosztem wynikającym z najdroższego z wykonanych wspólnie badań. 

6. W cenach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca uwzględnił koszt: 
a) wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, 
b) materiałów i odczynników niezbędnych do realizacji usług, o których mowa  § 1 ust. 1 i § 2 

ust. 1, 
c) dojazdu lekarza w ramach udziału w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy, o których 

mowa w § 2 ust. 1.1, 
d) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT. 

7. Strony ustalają, że płatność za zrealizowany przedmiot umowy dokonywana będzie na 
podstawie miesięcznych faktur VAT, dostarczonych do Zamawiającego przez Wykonawcę do 
10-go dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym usługa została zrealizowana, 
na adres: Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 
Szczecin. 

8. Wartość faktury VAT, o której mowa w ust. 4, wynikać będzie z rzeczywistej ilości usług 
wykonywanych w danym miesiącu oraz odpowiadającym im cenom jednostkowym, o których 
mowa w ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2. 



9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonane usługi, w terminie 30 dni licząc od daty 
otrzymania od Wykonawcy faktury , o której mowa w ust. 4, z uwzględnieniem zapisu § 5 ust. 2 
I ust. 8. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku nie opłacenia 
faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 6. 

 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się Zapłacić Zamawiającemu następujące kary, w wysokości: 
a) 10 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiający wypowie 

umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b) 10 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, w przypadku rozwiązania 

przez Wykonawcę umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej z przyczyn nie leżących po 
stronie Zamawiającego, 

c) 10 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 7 ust. 1(odpowiednio do rodzaju 
usługi), za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa odpowiednio w 
§ 5 ust. 3 lub 5, 

d) 0,001% wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w przekazaniu dokumentacji i kartoteki w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 
2. 

2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 
dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca w dwóch kolejnych 
miesiącach (niekoniecznie następujących po sobie) po co najmniej 5 razy nie dotrzyma terminu, o 
którym mowa w § 5 ust. 3, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z faktur wystawianych przez 
Wykonawcę. 
 

§ 9 
 
1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. lub do dnia wyczerpania środ-

ków, o których mowa w § 7 ust. 1. 
2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług z dniem podpisania umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę także po terminie wygaśnięcia umowy,  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli usługa została zlecona do realizacji przed końcem  
tego terminu, tj. osoba skierowana zgłosiła się na badanie przed terminem wskazanym  
w ust. 1. 

 

§ 10 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie 3 lat od podpisania umowy, do udzielenia 
zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości, o której mowa w § 7 ust. 1. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ceny jednostkowe odpowiednio do rodzaju 
wykonanej usługi, nie mogą być wyższe od cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr �..... 
do Umowy. 
 

§ 11 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, jak również w przypadku zmian w przepisach regulujących profilaktyczną 
opiekę zdrowotną w Policji, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w sytuacji gdy: 

a) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna 



dla zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy: 
b) nastąpiła zmiana wysokości podatku VAT od towarów i usług: 
c) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony 
nie miały wpływu: 

d) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na 
Wykonawcy I podlega akceptacji Zamawiającego: 

e) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na 
Wykonawcy I podlega akceptacji Zamawiającego. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. 
 

§ 12 
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony 
rozstrzygać będą polubownie. 
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 13. 
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 
§ 14. 

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: 
1) Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Małopolska 47 
70-515 Szczecin 

 
2) Wykonawca: 
............................................................................. 
.............................................................................. 

 
 
 
 
         ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 


