
U M O WA  -  p r o j e k t  

 

zawarta w dniu …………………………….  w Poddębice pomiędzy: 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o.  

ul. Parzęczewska 29/35 Poddębice 99-200  

Tel. (43)678-43-66 NIP 828-000-18-02 REGON 730340819 

reprezentowanym przez: 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 

2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w umowie „Zleceniodawcą” 
 

a 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………r

eprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

zwanym w umowie „Zleceniobiorcą” 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sprawowanie przez Zleceniobiorcę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami zatrudnionymi przez Zleceniodawcę. 

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje: 

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) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące 

w miejscu pracy, 

d) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii 

zawodowej, 

e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby 

związane z wykonywaną pracą, 

f) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.), 

g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza 

osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, 

niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych, 

h) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób 

związanych z wykonywaną pracą.  

3. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym 

w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) [dalej jako: Kodeks 

pracy].  

b) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) [dalej 

jako: Ustawa o działalności leczniczej].  

c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie 



przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (tj. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.) [dalej jako: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 30 maja 1996 r.].  

d) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155 ze zm.) [dalej 

jako: Ustawa o służbie medycyny pracy].  
 

§2 

Wykonanie Przedmiotu Umowy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej według następujących 

zasad: 

a) badania profilaktyczne przeprowadzone są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3a do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 30 maja 1996 r.  

b) zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określana jest na podstawie załącznika nr 1 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  

c) lekarz przeprowadzający badania może poszerzyć zakres badania profilaktycznego, a także wyznaczyć 

krótszy termin następnego badania, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu 

zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.  

d) badania okresowe wykonywane są według planu ustalonego pomiędzy Zleceniobiorcą 

a Zleceniodawcą.  

e) badania profilaktyczne kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie będzie wydawane w 

dwóch egzemplarzach niezwłocznie po odbyciu wymaganych konsultacji lekarskich. 

2. Zleceniodawca będzie prowadził dokumentację medyczną pracowników z należytą starannością oraz w 

sposób zgodny z przepisami prawa polskiego wynikających z aktów prawnych dotyczących dokumentacji 

medycznej (Rozporządzenia 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.) oraz 

Rozporządzenia 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 ze zm.) z zastrzeżeniem zachowania poufności danych 

wynikających z odrębnych przepisów. 

3. Zleceniobiorca będzie  gromadził, przechowywał i przetwarzał informacje o narażeniu zawodowym, 

ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną na żądanie 

Zleceniodawcy zgłoszone na piśmie. 

4. Zleceniodawca na żądanie Zleceniobiorcy zobowiązuje się: 

a) przekazywać informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.  

b) zapewniać Zleceniobiorcy udział w komisji BHP działającej na terenie zakładu pracy. 

c) Zapewniać Zleceniobiorcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków 

pracy. 

d) udostępniać dokumentację wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się ochrony 

zdrowia. 

5.  Zleceniobiorca w ramach kontroli zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia Zleceniodawcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 

warunków pracy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony.   

b) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony 

zdrowia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia kontroli.  

 



§3 

Miejsce świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej 

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie świadczona w placówkach zlokalizowanych w mieście Poddębice. 

2. Zleceniobiorca może zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy w części osobom trzecim. 
 

§4 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać zasad przetwarzania                      

i ochrony danych osobowych.  

§5 

Wynagrodzenie 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie Przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie ustalone według cen, 

wykazanych w złożonym Formularzu Ofertowym. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie z dołu na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Zleceniobiorcę, do której Zleceniobiorca załączy specyfikację zawierającą imienny 

wykaz badanych osób, datę badania oraz rodzaj wykonanych badań. 

3. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy przelewem na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. 

6. Zleceniobiorca jest uprawniony do zmiany cen określonych w cenniku zamieszczonym w Załączniku nr 2 

do Umowy o wzrost kosztów udzielania świadczeń na zasadzie odrębnego uzgodnienia między Stronami 

w drodze aneksu do Umowy. W przypadku braku zgody Zleceniodawcy na zawarcie aneksu lub braku 

informacji Zleceniodawcy w przedmiocie zgody na zawarcie aneksu w ciągu 14 dni od przesłania 

informacji o propozycji aneksu do Umowy, Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę z 

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 

§6 

Czas trwania Umowy 

1. Umowa zawarta jest na czas  określony od dnia zawarcia do 31 grudnia 2020 r. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania 

przez Zleceniodawcę z wypłatą wynagrodzenia w całości lub w części przez okres przekraczający 30 dni. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, 

Ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

3. Strony zobowiązują się do poddania wszelkich sporów wynikłych na tle wykonywania Umowy pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zleceniobiorcy. 

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

 

 
 

  ...........................................                                  ........................................                   

          ZLECENIOBIORCA                                                       ZLECENIODAWCA         


