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Zaproszenie do składania ofert 

na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy  

  
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

fax. 081 46 48 879 

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

2. Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze 

postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie 

postępowania). 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 85.12.00.00 – 6 Usługi medyczne i inne. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – Umowa będzie realizowana od dnia 02 stycznia 2019 r . do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

V. Nazwa przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy określonych  

w przepisach art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 

907 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.) obejmujących: 

a) badania profilaktyczne wstępne wraz wystawieniem zaświadczenia lekarskiego, 

b) badania profilaktyczne okresowe wraz z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego, 

c) badania profilaktyczne kontrolne wraz wydaniem orzeczenia na podstawie opinii lekarza 

prowadzącego. 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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oraz: 

 Badania pracowników wykonujących prace na wysokości do 3 m i powyżej 3 m; 

 Udział lekarza w komisji BHP; 

 Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

2. Badania, o których mowa powyżej Wykonawca wykonywać będzie na podstawie skierowania 

wystawionego przez Zamawiającego. 

3. Informacja na temat zakładu pracy Zamawiającego: 

a) stan zatrudnienia w Sądzie na dzień 13 listopada 2018 r. wynosi 342 pracowników; 

b) grupy zawodowe: 

-  pracownicy biurowi – 335 osób; 

-  inni pracownicy – 6 osób; 

-  rzemieślnicy – 1 osoba; 

-  kadra kierownicza – 53 osoby.  

4. Przewidywana liczba osób kierowanych na badania w okresie obowiązywania Umowy to około 

150 osób. Podana ilość osób jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby pracowników skierowanych na badania w przypadku, gdy 

wystąpi okoliczność, że niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie badań dla 

mniejszej lub większej liczby osób.  

VI. Wymagania związane z wykonaniem usługi:   

1. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we 

wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 07:30 do 15:30. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań oraz wystawienia zaświadczenia  

o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika 

ze skierowaniem. 

3. Zamawiający wymaga aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane były 

maksymalnie do 30 km od miasta Świdnik. 

4. Badania wstępne oraz kontrolne powinny być wykonywane w terminie do 5 dni roboczych  

liczonych od dnia kontaktu telefonicznego pracownika lub kandydata do pracy  

z Wykonawcą. Badania okresowe mogą być wykonane w terminie do 14 dni roboczych od 

liczonych od dnia kontaktu telefonicznego pracownika lub kandydata do pracy z 

Wykonawcą.   

 VII. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1. Świadczenia medyczne powinny być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca powinien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 

czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739). 
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VIII. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 20 listopada 2018 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.118 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 879 lub e-mailem: katarzyna.kwiatkowska@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego złącznik nr 1 do Zaproszenia. 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kwiatkowska. 

VIII. Kryterium oceny ofert 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena obliczona w sposób podany w Formularzu Ofertowym. 

Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia 

umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich 

treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie  

i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została oceniona zgodnie z 

postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały 

największa liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. W przypadku, gdy dwie 

lub więcej ofert uzyskała taka sama liczbę punktów w dwóch kryteriach, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

X. Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Informacja 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  ewentualnie tożsamość i dane 

kontaktowe przedstawiciela Administratora 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

fax. 081 46 48 879 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

Cel przetwarzania danych osobowych Celami przetwarzania danych 

osobowych jest przeprowadzenie 

procedury udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o przetwarzaniu na podstawie  prawnie 

uzasadnionych interesach realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią 

Nie dotyczy 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców Otrzymane dane osobowe mogą zostać 

przekazane innym oferentom na 

zasadach określonych przepisami prawa 

w przypadku wniesienia środków 

ochrony prawnej oraz  firmie zajmującej 

się niszczeniem dokumentów po upływie 

okresu ich przechowywania w Sądzie 

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 

przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 

 Nie dotyczy 
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47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o 

Możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, informacja o 

kryteriach ustalania tego okresu 

Okres przechowywania dokumentacji 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. okres, o którym mowa w 

art. 97 ustawy w przypadku 

wykonawców, którym Zamawiający nie 

udzielił zamówienia.  

W przypadku wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

okres równy okresowi gwarancji i 

rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia 

rozstrzygnięcia roszczeń stron 

Informacja o prawie do żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia 

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych 

przez Administratora jej danych 

osobowych zgodnie z Art. 15 RODO i 

może żądać od Administratora 

potwierdzenia, czy dane są 

przetwarzane i w jakim zakresie. 

2. Prawo do żądania sprostowania 

danych zgodnie z art. 16 RODO. 

3. Prawo do żądania usunięcia danych 

zgodnie z art. 17 RODO. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych zgodnie z art. 18 RODO. 

Administrator powiadomi osobę o 

sprostowaniu, usunięciu lub o 

ograniczeniu przetwarzania danych 

zgodnie z art. 19 RODO 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych 

  

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- prawo do złożenia sprzeciwu co do 

przetwarzania jej danych w sytuacjach i 

na zasadach określonych w art. 21 

RODO 
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- prawo do otrzymania jej danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego oraz prawo do 

przesłania tych danych innemu 

administratorowi na zasadach 

określonych w art. 20 RODO 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody (jeśli dane 

przetwarza się na podstawie zgody) w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem 

  

Nie dotyczy – dane nie są przetwarzane 

na podstawie zgody 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Informacja o wymogu podania danych (wymóg 

ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy) 

oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wymienionych celów zbierania danych. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału w 

procedurze udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą 

Administrator nie będzie podejmować 

decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

tym profilować otrzymanych danych 

osobowych 

Informacja o planowanym przetwarzaniu w innym celu 

ich przetwarzania 

Administrator nie będzie przetwarzał 

danych osobowych w innym celu niż 

wskazany w Informacji powyżej 

 
XII. Wykaz załączników:  

a) nr 1 –  Formularz Ofertowy;  

b) nr 2 – wzór Umowy. 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
OFERTA 

I. Nazwa i adres Wykonawcy:  

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

NIP:………………………………………………………….. 

REGON:…………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………..                                                                       

Fax: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:   

 
Lp. 

 
Rodzaj badania 

 
Szacowna 

ilość usług 

w okresie 

24 miesięcy  

 

Cena jednostkowa 

brutto 

(PLN) 

 

Wartość brutto 

(PLN) 

A B C 
 

D 
 

E 

1. 

 
Badanie profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (praca ciągła z 

komputerem) rozszerzone o 

RTG klatki piersiowej- duże 

zdjęcie 

120   

2. 

 
Badanie profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (praca ciągła z 

komputerem) oraz (praca na 

wysokości powyżej 3m) 

rozszerzone o RTG klatki 

piersiowej - duże zdjęcie oraz 

badanie EKG oraz cholesterol 

całkowity 

 

 

 

 

3 

  

3. 

 
Badanie profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (praca ciągła z 

100   
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komputerem) rozszerzone o 

RTG klatki piersiowej- duże 

zdjęcie oraz badanie EKG oraz 

cholesterol całkowity 

4. 

 
Badanie profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (praca ciągła z 

komputerem) oraz (praca na 

wysokości powyżej 3m) 

rozszerzone o RTG klatki 

piersiowej - duże zdjęcie 

2   

 

 

5. 

 
Badania profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (praca na wysokości do 

3 m) rozszerzone o RTG klatki 

piersiowej - duże zdjęcie 

2   

6. 

 
Badania profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (praca na wysokości 

powyżej 3 m) rozszerzone o 

RTG klatki piersiowej - duże 

zdjęcie. 

2   

7. 

 
Badanie i wydanie 

zaświadczenia przez lekarza 

medycyny pracy o czasie pracy 

osoby niepełnosprawnej – 

wydane podczas badania 

wstępnego lub okresowego. 

5   

8. 

 
Badanie i wydanie 

zaświadczenia przez lekarza 

medycyny pracy o czasie pracy 

osoby niepełnosprawnej – 

wydane poza badaniem 

wstępnym lub okresowym. 

5   
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9. 

 
Dodatkowe konsultacje 

specjalistyczne w przypadkach 

koniecznych (wypadki przy 

pracy, choroby zawodowe) – 

koszt jednej konsultacji. 

5   

10. 

 
Badania olśnienia i widzenia o 

zmierzchu (w przypadku 

posiadania orzeczenia lekarza 

medycyny pracy nie starszego 

jak 6 miesięcy, gdy nie zachodzi 

potrzeba do przeprowadzenia 

dodatkowych badań). 

80   

11. 

 
Uczestnictwo lekarza medycyny 

pracy w komisji BHP na wniosek 

Zamawiającego za każdy udział 

lekarza w komisji (koszt jednej 

godziny). 

1   

12. 

 
Przeprowadzenie szkoleń dla 

pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie: 

apteczek pierwszej pomocy i 

organizowaniu pierwszej 

pomocy przedlekarskiej (grupa 

do 10 osób – koszt 

jednorazowego szkolenia). 

1   

13. 

 
Badania profilaktyczne i 

wydanie orzeczenia dla 

stanowiska z narażeniem 

zdrowia (prowadzenie 

samochodu kat. B w ramach 

obowiązków służbowych) – 

badanie wstępne lub 

pierwszorazowe 

 

80 

 

  

 
14. Badania psychomotoryczne 5   

 
15.  Konsultacja okulistyczna 15   

 
16. Konsultacja neurologiczna 2   
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17.  RAZEM: (suma pozycji od 1 do 16)  

  

UWAGA: 

Podane ilości przez Zamawiającego usług medycznych są wartościami szacunkowymi 

niezbędnymi do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.   

 
Deklaruję ponadto:  

a)  warunki płatności - przelew: do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury/rachunku dla 

Zamawiającego; 

b)  miejsce świadczenia usługi (proszę podać dokładny adres): 

……………………………………………………………………………………………… 

3.  Oświadczam, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń; 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (załącznik nr 2 do 

Zaproszenia), w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

 uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert; 

 moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 ................................dn. ............................                                  
 
 
 
 
 

 ....................................................... 
       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

WZÓR  

UMOWA NR LWOG-2403-…………./18 

zawarta dnia ………………………………..w Świdniku 

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253     REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Sylwię Choroszyńską - Zezulę – Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………… ;  REGON: …………………………………… 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 

Przedmiot umowy  

§ 1. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej 

ochrony zdrowia dla pracowników Zamawiającego w rozumieniu Kodeksu pracy oraz profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o służbie 

medycyny pracy”, wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy 

2. Umowa ma na celu realizację obowiązków Zamawiającego w zakresie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej wynikające z Kodeksu pracy i z Ustawy o służbie medycyny pracy.  

§ 2. 

Świadczeniami zdrowotnymi określonymi niniejszą Umową objęci są pracownicy Zamawiającego, 

kandydaci do pracy u Zamawiającego, a także osoby wskazane przez Zamawiającego na podstawie 

odpowiedniego skierowania, w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. 
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§ 3. 

Do świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia, które zapewnia Zamawiający, 

a Wykonawca zobowiązuje się udzielać należą: badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz 

świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej szczegółowo wskazane w 

ustawie o służbie medycyny pracy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4. 

1. Badania profilaktyczne przeprowadza Wykonawca na podstawie skierowania wydanego przez 

Zamawiającego opatrzonego w pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej do wydawania 

skierowania, które powinno zawierać co najmniej: 

a) rodzaj badania profilaktycznego, 

b) określenie stanowiska w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub przenoszonych na inne 

stanowisko, 

c) określenie stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony, 

d) informacje o występowaniu na stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach, 

e) datę  wydania  skierowania. 

2. Zakres zleconych przez Zamawiającego usług medycznych oraz ich jednostkowe ceny określa 

Formularz Ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. Za świadczenia udzielone osobom nie legitymującym się skierowaniem, o którym mowa w ust.1 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

4. Badania wstępne oraz kontrolne będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 5 dni 

roboczych liczonych od dnia kontaktu telefonicznego pracownika lub kandydata do pracy z 

Wykonawcą. Badania okresowe mogą być wykonane w terminie do 14 dni roboczych od 

liczonych od dnia kontaktu telefonicznego pracownika lub kandydata do pracy z Wykonawcą.   

§ 5. 

Osoby objęte opieką medyczną przez Wykonawcę korzystając z usług powinny posiadać dokument 

tożsamości oraz skierowanie na badania profilaktyczne zgodnie z § 4 pkt. 1. 

§ 6. 

1. Lekarz po przeprowadzeniu badań profilaktycznych wydaje orzeczenie w formie zaświadczenia, 

które przekazywane jest pracownikowi i Zamawiającemu. 

2. Zamawiający lub pracownik nie godzący się z treścią wydanego zaświadczenia może w ciągu 7 dni 

od dnia wydania zaświadczenia wystąpić za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie  

z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badań. 

3. Badania określone w ust. 2 przeprowadza wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze 

względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku. Wydane w tym trybie orzeczenie jest ostateczne. 

 



 LWOG-2402-73/18 

13 
 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 7. 

1. Strony określają maksymalną wartość niniejszej umowy na kwotę 25 000.00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł brutto). 

2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy do dnia rozwiązania umowy na 

skutek upływu czasu, o którym mowa w § 13 ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy nie osiągnęło 

wartości, o której mowa w ust. 1.  

3. Z przeprowadzonych badań pracowników Wykonawca sporządza raz w miesiącu: 

a)  imienny wykaz przebadanych pracowników, 

b)  zestawienie liczbowe rodzajów przeprowadzonych badań. 

4. Za zrealizowane badania i usługi Wykonawca obciąży Zamawiającego wg cennika zawartego w 

Ofercie Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 1 do umowy,  z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.    

5. Wykonawca wystawiać będzie faktury, w których jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty należności na konto Wykonawcy w terminie do 

21 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego. 

9. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ I PODMIOTY UPRAWNIONE 

§ 8. 

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w  § 3 jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Świadczenia zdrowotne muszą być udzielane przez lekarzy uprawnionych zgodnie z przepisami 

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  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.). 

3. Wszystkie aktualne wyniki badań posiadane przez pracowników będą honorowane. 

4. Badania profilaktyczne będą przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez 

Zamawiającego. 

5. Orzeczenia lekarskie do celów profilaktycznych wydawane są pracownikom Zamawiającego w 

formie zaświadczenia. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 9. 

Na Zamawiającym ciąży obowiązek: 

1) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 
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2) zapewnienia Wykonawcy udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej  

u Zamawiającego, 

3) zapewnienia Wykonawcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 

warunków pracy, 

4) udostępniania Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej 

się do ochrony zdrowia. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 10. 

1.  Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia/rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy albo przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - 

w wysokości 10 % maksymalnej wartości niniejszej Umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1; 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu jakiejkolwiek czynności, względem której wyznaczono 

termin jej realizacji w Umowie lub w wezwaniu do jej wykonania przez Zamawiającego – w 

wysokości 20.00 zł (słownie: dwadzieścia zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

c) w przypadku innego nienależytego wykonania Umowy niż wskazane w lit. b)  – w wysokości 10 

% średniego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (liczonego na podstawie 

wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę za cały dotychczasowy okres wykonywania 

Umowy do czasu naliczenia kary) za każde naruszenie. 

2.  Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. b) – c)  niezależnie 

od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były 

podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej Zamawiającemu zgodnie 

z ust. 1 lit. a). 

3.  Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość      

kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5.  Do upływu okresu obowiązywania niniejszej Umowy, o którym mowa w § 13 ust.1  Zamawiający ma 

w zależności od swojego wyboru prawo odstąpienia/rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej Umowy 

przez Wykonawcę, a w szczególności w razie stwierdzenia, że: 

1)  przedmiot Umowy wykonywany jest przez osoby nieuprawnione zgodnie z przepisami, o których 

mowa w § 8 ust. 2; 

2) Wykonawca opóźnia się powyżej 7 dni w wykonaniu jakiejkolwiek czynności, względem której 

wyznaczono termin jej realizacji w Umowie lub w wezwaniu do jej wykonania przez 

Zamawiającego co najmniej 3 krotnie w trakcie realizacji umowy. 

 KLAUZULA POUFNOŚCI, ZAKAZ CESJI 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  
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2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

§ 13. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

§ 14. 

Wykonawca zachowuje prawo powierzenia wykonania niektórych świadczeń zdrowotnych (badania 

diagnostyczne, specjalistyczne) osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy o służbie medycyny 

pracy. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 15. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu, na jaki została zawarta w przypadku, gdy wartość 

przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji osiągnie kwotę wskazaną w § 7 ust. 1. 

3. Z ważnych przyczyn Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym 

w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez drugą Stronę.  

4. Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny zostać złożone drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności.   

OSOBY DO KONTAKTÓW 

§ 16. 

1. Ze strony Wykonawcy osobą bezpośrednio realizującą przedmiot umowy oraz osobą do kontaktów  

jest Pan …………………………………………..  – nr tel. ………………………………………………… 

E – mail: ……………………………………………………… 

2. Stronę Zamawiającego w zakresie realizacji zadań wynikających z umowy reprezentować będzie 

Pan ………………………………………………….. – nr tel. ……………………………………………… 
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E – mail: ……………………………………………………… 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

a w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

5.  Integralną częścią niniejszej umowy jest Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia ………………… . 

 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY 
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