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ZAŁĄCZNIK nr 2 
UMOWA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE (PROJEKT)   

  
Zawarta w dniu …............. roku w Rzeszowie pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Rzeszów Sp. z o.o., 35-233 Rzeszów, 
ul. Lubelska 54, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 294767, NIP 5170237413, o kapitale zakładowym w wysokości 18.650.000 zł 
reprezentowaną przez: 
Marek Filip – Prezes Zarządu 
zwana dalej „Zleceniodawcą”, a: 
 
……………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………… 
 
zwany dalej „Zleceniobiorcą” 
 
Przedmiot umowy jest zamówieniem sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie 
przekracza kwoty 428 000 euro zastosowano tryb zapytania ofertowego zgodnie 
z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień. W rezultacie tego postępowania po 
zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę oferty Zleceniobiorcy z dnia …................... została 
zawarta  umowa o następującej treści : 

 
§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań 
wstępnych, okresowych, kontrolnych i uprawniających do wykonywania zawodu oraz 
sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami Zleceniodawcy, w zakresie 
określonym 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 wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). 
 

§2 
1. Zleceniobiorca będzie udzielał świadczeń medycznych osobom, które przedstawią 

pisemne skierowanie wystawione przez Zleceniodawcę. 
2. Zleceniobiorca dołoży starań, aby zorganizować świadczenia w taki sposób, by trwały jak 

najkrócej, lecz nie dłużej niż jeden dzień roboczy. 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia świadczenia nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia się osoby z wydanym skierowaniem. 
4. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu zapisanego w § 2 ust. 3 

niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną 
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez Zleceniodawcę przypadek niedotrzymania 
terminu. 

 
§3 

Świadczenia medyczne będą wykonywane w ośrodku medycyny pracy Zleceniobiorcy, 
mieszczącym się przy ………………………….……. w Rzeszowie w godzinach pracy ośrodka.  
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§4 
1. Wynagrodzenie za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy określone zostało 

w poniższej tabeli i nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy. 
 

Rodzaje świadczeń: 
Wynagrodzenie netto za jedno 

świadczenie 

Aminotransferaza ALT  
Aminotransferaza AST  
Audiometria subiektywna  

badanie zmierzchowe i reakcja na olśnienie (okulistyka)  

badanie/konsultacja neurologiczna  

badanie/konsultacja okulistyczna  

badanie/konsultacja otolaryngologiczna  
Bilirubina całkowita  

cholesterol całkowity  

EKG  
GGTP (aktywność)  
mocz badanie ogólne  

Morfologia krwi z rozmazem automatycznym  

OB  
Poziom glukozy we krwi  
Psychologia transportu - badania kierowców przewóz 
osób  

 
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r. 
3. Wynagrodzenie za świadczenia nie ujęte w tabeli, zgodne będą z cennikiem 

obowiązującym u Zleceniobiorcy. 
§5 

1. Za wykonane świadczenia Zleceniobiorca będzie wystawiał co miesiąc fakturę VAT, 
rozliczającą ilość wykonanych przez niego świadczeń medycznych w danym miesiącu 
kalendarzowym. 

2. Do faktury Zleceniobiorca dołączał będzie wykaz udzielonych świadczeń medycznych 
zawierający: nazwiska osób, którym udzielone zostały świadczenia, oraz łączną wartość 
udzielonych danej osobie świadczeń. 

3. Płatność za wystawioną fakturę VAT dokonywana będzie w terminie 14 dni, od dnia jej 
wystawienia. 

4. Należność z tytułu umowy wpłacana będzie przez Zleceniodawcę na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy podany na fakturze. 

§ 6 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 8 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zleceniodawcy.  
 
 

§ 9 
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Kupujący działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, przy czym wyłącza się zastosowanie do niniejszej umowy przepisu art. 3571 
Kodeksu Cywilnego 

§ 11 
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

    Zleceniobiorca   
 

Zleceniodawca 
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