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U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 
 

 

zawarta w  dniu …………………  w Toruniu pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………,   

reprezentowanym  przez: 
………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a    …………………………………………………………………………………,  
reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 ze zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich studentów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających staż zawodowy w ramach projektów: 

1) „Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE”, 
2) „MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa", 
3) „AS KIER UMK - Staż zawodowy jako dostosowAnie Studentów i absolwentów Wydziału Chemii 

UMK do wymogów rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów”, 
4)  „Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu II”, 
5) „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-

2019)”, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Dane dotyczące liczby osób objętych badaniami oraz czynników narażenia na stanowiskach pracy 
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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3. W załączniku nr 1 do umowy Zamawiający wskazał maksymalną liczbę osób – uczestników staży. 
Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego poziom rekrutacji na staże może nie osiągnąć 100%, 
co będzie skutkować zmniejszeniem liczby osób podlegających badaniom. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane badania. Wykonanie przez Zamawiającego 
umowy w niepełnym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie jest również 
odstąpieniem od umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe 
lub prawne. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadach określonych 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), zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:  

1) „pracowniku” - należy przez to rozumieć studenta-stażystę, 
2) „pracodawcy” – należy przez to rozumieć zakład pracy, w którym dana osoba odbywa staż, 

3) „pracy” – należy przez to rozumieć „staż”.  
6. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm.). 

7. Gabinety, w których Wykonawca wykona badania lekarskie będą zlokalizowane w Toruniu  
i będą spełniać standardy określone 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). 

8. Wykonawca oświadcza, że umowa będzie wykonana z dochowaniem zasad należytej staranności, 
przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami. 

 
§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania badań stanowiących przedmiot umowy od poniedziałku do piątku w godz. od 
8:00 do godz. 15:00, na podstawie skierowania Zamawiającego, zawierającego w swej treści 
imię i nazwisko stażysty oraz nazwę projektu; 

2) wykonywania badań po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się stażysty i ustaleniu 
terminu i godziny rozpoczęcia badań, przy czym termin rozpoczęcia badań zaproponowany 
przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia się stażysty: 

3) zakończenia badań niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu 
rozpoczęcia badan, natomiast w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania 
specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla 
prawidłowej oceny stanu zdrowia stażysty, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 
7 dni roboczych; 

4) wydawania orzeczeń lekarskich kończących realizację badań lekarskich w formie zaświadczeń 
według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia, stwierdzających: 

a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub 
b) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku, albo 

c) niezdolność do odbywania stażu na określonym stanowisku; 
5) wydawania osobie poddanej badaniu profilaktycznemu, na jej wniosek, kserokopii wyników 

wykonanych badan diagnostycznych lub specjalistycznych konsultacji lekarskich; 
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6) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób objętych badaniami przez okres 
obowiązywania umowy, zgodnie z rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, 
sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U.  
Nr 149, poz. 1002); 

7) prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych badaniami na zasadach określonych  
w §5 umowy; 

8) przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji umowy, dokumentacji medycznej,  
o której mowa w pkt. 7, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Badania okulistyczne będą obejmować co najmniej ocenę: 
1) ostrości wzroku do dali i bliży bez korekcji szkłami, 

2) ostrości wzroku do dali i bliży z optymalną korekcją, 
3) zdolności konwergencji, 

4) przezierności soczewek, 

5) stanu aparatu ochronnego oka, 
6) przedniego i tylnego odcinka oka. 

 
§ 3 

Wartość umowy 
 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie jednego badania wstępnego  
i wydanie orzeczenia lekarskiego dla każdej skierowanej przez Zamawiającego osoby wynosi ....... 
zł (słownie: …………………………. zł). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe netto wskazane w ust. 1 jest stałe w okresie obowiązywania umowy. 
3. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty netto 

....... zł (słownie: ……………………… zł). 

4. Koszty dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badan dodatkowych, które są 
niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania przez 
Zamawiającego są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. 

5. Do wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca doliczy należny 
podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury.  

6. Strony ustalają, że w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku 
od towarów i usług, Wykonawca uprawniony będzie do wystawiania faktur uwzględniających 
nową stawkę podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca będzie wystawiać na Zamawiającego zbiorcze faktury w okresach miesięcznych, 
osobno dla każdego projektu, wskazanego w §1 ust. 1 umowy. Faktura będzie zawierać w swej 
treści imiona i nazwiska przebadanych osób. 

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

9. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

10. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 
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§ 4 
Okres obowiązywania umowy 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.  

 
§ 5 

Dokumentacja medyczna 
 
1. Wykonawca zobowiązuje sie do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób 

objętych badaniami przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z: 
1) rozporządzeniem, 

2) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184 
ze zm.), 

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu  
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2069 ze zm.), 

4) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1318 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji, o której 
mowa w ust. 1. 

 
§ 6 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz 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, zwanego dalej: „RODO” jest: 
1) Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich osób skierowanych na 

badania; 

2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych studentów skierowanych na badania 
stanowiące przedmiot umowy. 

2. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich 
przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych 
studentów zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych  
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 
Ustawy, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca przetwarza dane osobowe studentów w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

5. Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do jednoczesnego zebrania pisemnych zgód 
na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania przedmiotowych 
oświadczeń procesowi archiwizacji przy zastosowaniu wymaganych przepisami Ustawy zasad 
bezpieczeństwa danych. 

6. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe studentów dla celów podatkowych  
i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po 
zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia zamówienia. 
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7. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do 
przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, a także RODO (po 
rozpoczęciu stosowania RODO tj. od dnia 25 maja 2018 r.). 

8. Po wejściu w życie RODO strony wprowadzą konieczne zmiany do niniejszej umowy w sposób 
określony w § 10 ust. 3 umowy. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystania danych osobowych studentów  
w innym celu niż wykonanie postanowień niniejszej umowy. 
 

§ 7 
Wypowiedzenie umowy 

 
Umowa może być wypowiedziana przez każdą Stronę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wyłącznie w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez drugą Stronę, pomimo 
pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej 
skuteczności formy pisemnej i wskazania przyczyn wypowiedzenia umowy. 
 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy -  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy,  

2) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, za 
każdy przypadek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z postanowień §2 lub § 5 
umowy. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej 
należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia 
faktur, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej, przelewem na konto wskazane w nocie. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  

w szczególności przepisy: 
- Kodeksu cywilnego,  
- Kodeksu pracy, 
- Ustawy wraz z aktami wykonawczymi, 
- rozporządzenia. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający:             Wykonawca: 
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