
Uchwała Nr 128/682/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ  
ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej 
kwalifikacji wojskowej 2017 r. 
 
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 1967 roku 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 1534) w związku z porozumieniem z Wojewodą 
Podkarpackim dotyczącym przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2017 
roku.  
 
 

uchwala się, co następuje 
 
 

§ 1. 
 
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli 
dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2017 roku. 
 

§ 2. 
 
Zasady umowy określa jej treść będąca załącznikiem do uchwały. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 



UMOWA ZLECENIE 
 

na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań 
lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 2017 roku. 

 
zawarta w dniu …..  stycznia 2017 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem 
Stalowowolskim reprezentowanym przez: 
 

1. Janusza Zarzecznego – Starostę Stalowowolskiego jako Przewodniczącego 
Zarządu Powiatu 

2. Mariusza Sołtysa – Wicestarostę jako członka Zarządu Powiatu  
 
zwanym dalej Zleceniodawcą, 

a SP ZOZ ; ul. Kwiatkowskiego 2, 37 – 450 Stalowa Wola wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego  nr 00000 43123; Regon 0003134123 reprezentowanym przez: 
 

1. Wojciecha Korkowskiego – Dyrektora SP ZOZ zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie 

na rzecz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Stalowej Woli specjalistycznych badań 

lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 2017 roku zgodnie 

z załączonym wykazem i kalkulacją cenową. W/ w stanowią załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się wykonać zlecone badania zgodnie z przepisami 

ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

( t. jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 464) i zapisami niniejszej umowy. 

3. Wykonywanie przez Zleceniobiorcę badań o których mowa w pkt. 1 odbywać się 

będzie w jego  jednostkach organizacyjnych  według następujących zasad: 

a) badaniom podlegać będą osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej na 

podstawie imiennych skierowań wystawionych w imieniu Zleceniodawcy 

przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Stalowej Woli 

zaopatrzonych jego podpisem i pieczęcią. 

b) osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane przez 

Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Stalowej Woli na 

badania specjalistyczne przyjmowane będą poza kolejnością w dniu 

zgłoszenia (w sytuacji dyżuru konsultanta wyznaczonego wcześniej przez 

Dyrektora SP ZOZ) 

c) najpóźniej termin wykonania w/w badań ustala się na 3 dni od momentu 

zgłoszenia się osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej do rejestracji 

zakładu. 

d) ekspertyzy medyczne z wynikami badań specjalistycznych konsultant 

działający w imieniu zleceniobiorcy będzie wręczał skierowanemu na 



badanie w dniu jego wykonania na drukach skierowań w zaklejonej 

kopercie. 

§  2 
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie określone w § 1 niniejszej umowy w okresie 
trwania kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. 
 

§  3 
Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy jak również 
rozszerzenia jej zakresu za obopólną zgodą. 
 

§  4 
1. Zleceniobiorca za wykonane badania specjalistyczne i wydane ekspertyzy 

przysługiwać będzie od Zleceniodawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny 

jednostkowej brutto (z naliczonym podatkiem VAT) danego rodzaju badania i 

ilości przeprowadzonych badań. 

2. Jednostkowe ceny badań specjalistycznych naliczane będą zgodnie z cennikiem 

stanowiącym integralny do niniejszej umowy załącznik nr 1. 

 

§  5 

1. Zleceniobiorca obciążać będzie Zleceniodawcę należnościami za zlecone 

i wykonane badania, o których mowa w § 1 po zakończeniu kwalifikacji wojskowej 

2017 roku. 

2.  roku na podstawie faktury VAT. Faktura zostanie sporządzona zgodnie 

z prowadzoną przez zleceniobiorcę ewidencja badań. Ta ostatnia podlega 

uzgodnieniu z zapisami książki orzeczeń lekarskich. 

3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego 

podpisu. 

4.  Zleceniobiorca załączy do faktury VAT specyfikację wykonanych badań 

zawierającą: 

 imię i nazwisko osoby badanej, 

 rodzaj wykonanego badania, 

 jednostkowy koszt badania. 

§  6 
1. Zleceniodawca przekaże na konto Zleceniobiorcy należności wynikające 

z wystawionych faktur VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury za 

wykonane badania, pod rygorem zapłaty odsetek za zwłokę w płatności 

z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych 

wystawionych przez Zleceniobiorcę, termin określony w ust. 1 biegnie od dnia 

otrzymania wyjaśnienia. 

3. Ustawowe odsetki za zwłokę naliczane będą w przypadku opóźnienia w zapłacie 

należności trwającej powyżej 30 dni. 

 



§  7 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1 – miesięcznym 

okresem wypowiedzenia, ze skutkiem końcowym na ostatni dzień miesiąca 

następującego po miesiącu  w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie. 

2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną 

ze stron drugiej stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§  10 
Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
 

§ 11 
Umowę niniejszą spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; po dwa dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
ZLECENIODAWCA:      ZLECENIOBIORCA 

1.                        1. 

 

      2.   

        

 


