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WZÓR UMOWY DZP.NKS.260.1.2023  
 
zawarta w dniu …………….. r. w Krakowie pomiędzy:  
 
Instytutem Fizyki Jądrowej  im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-
III-61/04, nr NIP: 675 000 04 44, REGON:  000326983, reprezentowanym przez: 
 
1.  prof. dr hab. Tadeusza Lesiaka  - Dyrektora IFJ PAN 
przy udziale  
2. mgr. inż. Małgorzaty Jasiówki  - Głównej Księgowej 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
 
a 
……………………………………  reprezentowaną przez:  
 
………………………………………………... 
zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 
 
Umowę niniejszą zawarto w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień z dziedziny nauki, z zakresu działalności kulturalnej 
oraz zamówień na usługi społeczne w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
PAN w Krakowie, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora IFJ PAN nr 5/2021 z dnia 27 stycznia 
2021 r. 
 
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

świadczenia na rzecz osób wskazanych przez Zleceniodawcę, usług medycznych w zakresie 
medycyny pracy zgodnie  z ustawą kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2022.1510 t.j. 
z dnia 19.07.2022) i ustawą z dnia  27 czerwca 1997  r. o służbie medycyny pracy  
(Dz.U.2022.437 t.j.  z dnia 22.02.2022) oraz sprawowanie opieki zdrowotnej poprzez: 
a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie 

pracy; 
b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych 

na jego podstawie; 
c) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy; 
d) skierowanie i wykonanie szczepień ochronnych wskazane na danym stanowisku pracy osób 

narażonych na działanie czynników szkodliwych; 
e) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami oraz na 

potrzeby IFJ PAN, rejestru badań obowiązkowych z uwzględnieniem specyfiki stanowisk 
pracy  w warunkach szkodliwych; 

f) dokonywanie wpisów do paszportów dozymetrycznych przez uprawnionego lekarza: o 
orzeczeniu zdolności pracownika do pracy z określeniem warunków dopuszczenia do pracy 
uwzględniających zagrożenia napromieniowaniem zewnętrznym i skażeniami 
wewnętrznymi, ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych w stosowaniu środków 
ochrony dróg oddechowych, wynikach prześwietlenia klatki piersiowej. 

g) udział w komisjach, w szczególności w komisji ds. BHP; 
h) udział w okresowych przeglądach stanowisk pracy; 



 
 

 

i) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy; 
j) profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników, u których stwierdzono chorobę zawodową. 

2. Szczegółowy wykaz usług medycznych realizowanych na podstawie niniejszej umowy zawiera 
oferta Zleceniodawcy z dnia …….. r., na którą składają się formularz oferty. 

 
 

§ 2 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że jako podstawowa jednostka służby medycyny pracy spełnia 

wymogi określone w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, 
wyszczególnione jako zakres działania i obowiązków służby medycyny pracy, a także spełnia 
wymogi określone w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U.  
z 2022.633 z dnia 18.03.2022) 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z należytą starannością, 
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej i zgodnie  
z obowiązującym prawem. 

3. Zleceniobiorca gwarantuje, że usługi medyczne będą wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji medycznej wykonywanych 
usług medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń 
zdrowotnych. 

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a) przekazywania Zleceniobiorcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla 

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

b) zapewnienia Zleceniobiorcy udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na 
terenie zakładu pracy, 

c) zapewnienia Zleceniobiorcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 
warunków pracy, 

d) udostępniania Zleceniobiorcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy,  w części 
odnoszącej się do ochrony zdrowia. 

7. Orzeczenia dotyczące zdolności do pracy będą przesyłane przez Zleceniobiorcę do 
Zleceniodawcy w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
Dorota.Baran@ifj.edu.pl;  

8.  Korespondencja e-mailowa zawierająca orzeczenia będzie szyfrowana za pomocą kodu, który 
każdorazowo będzie przesyłany odrębnym e-mailem na adres: Monika.Bator@ifj.edu.pl  

 
§ 3   

1. Strony zgodnie ustalają, iż usługi medyczne będą świadczone w placówce: ………………….. 
2. Rezerwacja terminów usług będzie możliwa: telefonicznie pod nr: …………………. w godzinach: 

od poniedziałku do piątku w godzinach lub osobiście przez pracownika w placówce: 
……………………………………….. 

3. Czas oczekiwania na badania z zakresu medycyny pracy będzie nie dłuższy niż 3 dni robocze od 
dnia zgłoszenia telefonicznego lub osobistego, a w przypadku osób po długotrwałej 
nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, w terminie ostatniego dnia zwolnienia 
lekarskiego pracownika lub najpóźniej następnego dnia. 
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4. Usługi medyczne dla osób objętych opieką Zleceniodawcy będą dokonywane wyłącznie na 
podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez Zleceniodawcę zgodnie ze wzorem 
Zleceniobiorcy (z jego logo, nazwą). 

5. Skierowanie będzie zawierało co najmniej: dokładne dane osoby kierowanej na badanie (imię i 
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania); dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby 
objętej badaniem (nazwa, adres, NIP, REGON); rodzaj badania; stanowisko pracy; rodzaj 
szkodliwości i uciążliwości na stanowisku pracy. 

6. Wykonanie badań z zakresu medycyny pracy, łącznie z wykonaniem niezbędnych badań 
laboratoryjnych i diagnostycznych, nastąpi w terminie …. dni roboczych. 

7. Zleceniobiorca w ramach świadczonych usług może zlecić wykonanie specjalistycznych badań 
i procedur medycznych innym jednostkom, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.  

8. Zleceniobiorca nie będzie wykonywał usług medycznych zleconych przez lekarza innego 
niż pracownik lub współpracownik Zleceniobiorcy. 

 
§ 4 

Osobami koordynującymi realizację niniejszej umowy są: 
a) Ze Strony Zleceniodawcy:   

 Dział Spraw Pracowniczych: Dorota Baran, tel.12 6628315, e-mail Dorota.Baran@ifj.edu.pl; 
 Małgorzata Romek,  tel. 12 6628094, e-mail Malgorzata.Romek@ifj.edu.pl  

b) Ze Strony Zleceniobiorcy: …….. 
Strony ustalają, że ewentualna zmiana osób koordynujących nie stanowi zmiany umowy a 
dokonuje się jej w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia. 

 
§ 5 

1. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy 110 000 zł brutto, (słownie:  sto 
dziesięć tysięcy złotych brutto, 00/100). 

2. Okresem rozliczeniowym w ramach niniejszej umowy jest miesiąc kalendarzowy. 
3. Strony ustalają, że za wykonywane w danym okresie rozliczeniowym usługi medyczne 

Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone każdorazowo w oparciu o ilość 
udzielonych w danym miesiącu usług medycznych oraz ich ceny określonej w ofercie 
Zleceniobiorcy – formularz cenowy. 

4. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie płatne miesięcznie z dołu na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. 

5. Zleceniobiorca wraz z fakturą VAT prześle Zleceniodawcy miesięczne rozliczenie zawierające 
zbiorczą listę osób oraz zbiorczą listę wykonanych badań lub konsultacji. 

6. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony 
Zleceniodawcy.  

7. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za okres rozliczeniowy  o którym 
mowa w ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT, 
każdorazowo w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

8. Strony postanawiają, że zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zleceniodawcy. 

9. W przypadku, gdy kandydat na pracownika lub pracownik Zleceniodawcy nie zrealizuje usług 
medycznych zleconych przez lekarza Zleceniobiorcy bądź nie zgłosi się na nie  w przeciągu 30 
dni od daty zlecenia, co uniemożliwi zakończenie badań i wystawienie zaświadczenia  
o zdolności do pracy, wówczas Zleceniobiorca będzie miał prawo do obciążenia Zleceniodawcy 
pełnymi poniesionymi kosztami dotychczas wykonanych usług medycznych u tej osoby.  

 
 



 
 

 

§ 6 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   

w formie kar umownych. 
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) w przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminów realizacji, określonych  w § 3 
pkt 3 Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę w wysokości 50 zł za każdy dzień 
opóźnienia liczony od terminów wskazanych w § 3 pkt 3; 

b) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonywanie umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt. 1; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zleceniobiorcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  5 pkt. 1. 

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający jest uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Zleceniobiorcy. 

5. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia właściwego dokumentu 
księgowego. 

 
§ 7 

 
6. Zleceniodawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności jest 

administratorem danych osobowych osób, których dotyczą świadczenia medyczne z zakresu 
medycyny pracy, objęte niniejszą umową. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
160 z późn. zm.) jest administratorem danych osobowych osób, których dotyczą świadczenia 
medyczne z zakresu medycyny pracy, objęte niniejszą umową. 

3. Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem  przez nie danych osobowych wdrożyły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 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 (dalej jako: „RODO”), aby 
zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia ochrony 
danych osobowych w przypadku podmiotów przetwarzających szczególne kategorie danych 
osobowych.  

4. Strony oświadczają, że każda z nich jest odpowiedzialna niezależnie za realizację praw 
podmiotów danych, określonych w art. 12-23 RODO w odniesieniu do danych osobowych, dla 
których jest administratorem, przy czym w przypadku konieczności sprostowania lub usunięcia 
danych osobowych pacjenta, które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielenia świadczenia 
zdrowotnego lub życie lub zdrowie pacjenta, strony realizują obowiązek wskazany w art. 19 
RODO bez zbędnej zwłoki, w sposób uzgodniony przez Strony, po zasięgnięciu opinii 
powołanych Inspektorów Ochrony Danych.” 
 

§ 8  
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia ………. 
2024 roku lub do wyczerpania kwoty podanej w § 5 pkt. 1 umowy, jeżeli nastąpi to przed 
upływem ………….. 2024 roku.  
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§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
3. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy. 
 

§ 10 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy 
rozpatrywane będą w trybie negocjacji ze Zleceniodawcą. 

 
§ 11 

Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas 
trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli 
stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy 
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie  lub częściowo wykonanie 
zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą 
braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. 

 
§ 12 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 

Zleceniobiorca                                                                                 Zleceniodawca 


