
Umowa 

zawarta w dniu 27 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim -Starostwem Powiatowym 

w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, NIP: 9591645790, Regon 291019755, PKD 841 IZ, zwanym 

dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego, 

Stefana Bąka - członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy 

a 

Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, Regon 000985332 

reprezentowanym przez -Dyrektora Jarosława Wrzoskiewicza, zwanego dalej Zleceniobiorcą. 

Umowa finansowana z działu 750, rozdziału 75020, paragrafu 4280. 

Wartość usługi poniżej 130.000 zł netto - bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Zleceniobiorcy do stałego, odpłatnego świadczenia 

dla pracowników Zleceniodawcy usług medycznych obejmujących opiekę profilaktyczną, tj. 

badania wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne. 

1. Usługi, o których mowa w § 1 niniejszej umowy świadczone będą zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia 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 z późniejszymi zmianami). 

2. Zakres usług medycznych będzie obejmował te rodzaje świadczeń, do których 

zapewnienia pracodawca jest obowiązany na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy 

§ 1  

§ 2  



z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 

z późniejszymi zmianami) i badanie morfologii i płytek krwi, rozmaz ( 16 parametrów ). 

§ 3  

Badania objęte umową przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez 

Zleceniodawcę. Badania te prowadzone są zgodnie z wytycznymi w sprawie przeprowadzania 

badań profilaktycznych pracowników, stanowiącymi załącznik nr 3a do cytowanego wyżej 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 

§ 4  

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie w formie zaświadczenia 

( według wzorów przewidzianych w załącznikach nr 2 i nr 3 cytowanego wyżej 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej). 

§ 5  

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzenie badania 1 pracownika: 

a) za badania wstępne - 75,00 zł, 

b) za badania okresowe - 75,00 zł, 

c) za badania kontrolne - 75,00 zł plus koszty za badanie dodatkowe w tym konsultacje 

( wg załączonego cennika), 

d) za badanie specjalistyczne - wg załączonego cennika, 

e) za konsultację psychologiczną - 80,00 zł, 

f) za badanie morfologii i płytek krwi, rozmaz ( 16 parametrów ) - 10,00 zł, 

g) za wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 z późniejszymi zmianami). 

2. W przypadkach wykonywania badań pracowników, lekarz może poszerzyć jego zakres 

o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, jeżeli 

stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej 

do pracy lub pracownika, zgodnie z obowiązującymi cennikami załączonymi do umowy. 



§ 6  

Termin płatności za wszystkie usługi ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury przez 

Zleceniobiorcę i na wskazane przez Zleceniobiorcę konto. Faktura zawiera imienny wykaz 

pracowników i rodzaj przeprowadzonych badań. Fakturę wystawia się w okresach 

miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 

§ 7  

Zleceniodawca wobec Zleceniobiorcy jest zobowiązany do ( art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 z późniejszymi 

zmianami): 

1. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 

2. zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie 

zakładu pracy, 

3. zapewnienia możliwości przeglądu stanowiska pracy w celu dokonania oceny warunków 

pracy, 

4. udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się 

do ochrony zdrowia. 

§ 8  

Zleceniobiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia kompletu badań objętych umową 

w terminie 5 dni roboczych od dnia umówienia ze Zleceniobiorcą terminu wykonania badań. 

§ 9  

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

§ 1 0  

Umowa niniejsza zawarta została na okres jednego roku od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. z prawem wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 1 1  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
/} 



§ 1 2  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, 

jeden dla Zleceniobiorcy. 

§ 1 3  

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z cennikiem z dnia 

14$wdni<a owi1 reiW$Wzałącznik nr 1 do umowy-
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