Umowa nr ...........
o świadczenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w roku 2020.
Zawarta w dniu…………… roku pomiędzy: Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45 – Urzędem Miasta w Ostrowcu Św., ul. Głogowskiego 3/5,
reprezentowaną przez:
- Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Zarządzenie Nr V/396/2019
z dnia 31 lipca 2019 r.
zwanej w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
”…………………………………………………………………………………………………
zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Kielcach pod numerem
KRS:……………, posiadającą numer NIP:…………………, numer REGON………………,
reprezentowaną przez:
-

………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”
§1
1. Na podstawie poniższych przepisów, tj.:
1) Art. 229 Kodeksu pracy
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania
zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu
lekarskim. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2013),
4) ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 roku
o służbie
medycyny
pracy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1175),
5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia
i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 149, poz. 1002)
oraz innych przepisów wykonawczych do ustawy, o której mowa w pkt 4.
- Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania profilaktycznej
opieki nad pracownikami Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanymi dalej
„pracownikami” z zakresu służby medycyny pracy.
2. Wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust.1, odbywać się
będzie poprzez:
1) wykonywanie badań pracowników: wstępnych, okresowych i kontrolnych,
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2) ocenę możliwości wykonywania pracy przez pracowników, z uwzględnieniem stanu
ich zdrowia i zagrożeń występujących w miejscu pracy,
3) ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników, a w szczególności
poprzez:
a) rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy, oraz
sposobów wykonywania prac mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
b) udzielenia Zleceniodawcy i pracownikom porad w zakresie organizacji pracy,
ergonomii i fizjologii pracy.
§2
W celu realizacji zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do:
1) przekazania informacji dotyczących danych osobowych pracowników objętych opieką
profilaktyczną, z uwzględnieniem stanowisk pracy i rodzaju wykonywanej pracy,
2) przekazania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, wraz z aktualnymi
wynikami badań i pomiarów dotyczących tych czynników (charakterystyki środowisk
pracy),
3) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy i udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń medycznych, określonych
w § 1 umowy w przychodniach: …………………………………………………..
2. Badania pracowników wykonywane będą w dniach i godzinach określonych
w załączniku do niniejszej umowy.
3. Badania lekarskie prowadzą lekarze uprawnieni na mocy rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej, o którym mowa w § 1 pkt 2 umowy.
4. Zleceniobiorca przekaże pracownikom skierowania na badania diagnostyczne
i specjalistyczne niezbędne do oceny stanu zdrowia oraz wynikające z rodzaju
wykonywanej pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę w ramach badań lekarskich
okulistycznych, że zachodzi konieczność skierowania na dodatkowe badania
specjalistyczne pracownika kierującego pojazdem osobowym, niebędącym własnością
pracodawcy, wykorzystywanym do celów służbowych w ramach limitu do 300 km
w miesiącu, Zleceniobiorca skieruje takiego pracownika na dodatkowe badania
(wrażliwość na olśnienie i widzenie zmierzchowe kierowców).
6. Po przeprowadzeniu badań lekarskich i ocenie stanu zdrowia, Zleceniobiorca przekaże
pracownikowi „zaświadczenie lekarskie” o zdolności do pracy.
§4
1. Za świadczenie usług medycznych, o których mowa w §1 ust.2, oraz za wykonanie
badań laboratoryjnych i diagnostycznych Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie - wg cen jednostkowych netto plus podatek VAT, wynikających
z oferty z załącznikiem przedstawionej przez Zleceniobiorcę, która stanowi załącznik
do niniejszej umowy.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przez cały okres, na jaki zostaje
podpisana niniejsza umowa i w okresie tym nie podlega zmianie.
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3. Z przeprowadzonych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników
Zleceniobiorca sporządza:
1) imienny wykaz przebadanych pracowników,
2) zestawienie rodzaju badań.
4. Zestawienie wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 3 i z fakturą Zleceniobiorca
przesyła Zleceniodawcy do realizacji.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy ………………………………………………………………………….
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Fakturę za każdy miesiąc
kalendarzowy, oprócz grudnia, należy dostarczyć do Urzędu do każdego
10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po wykonaniu usługi. Fakturę
za grudzień 2020 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć do
22 grudnia 2020 r., a jej uregulowanie nastąpi do 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem
ust. 6.
6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, zajdzie
konieczność realizacji przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy po dniu
20 grudnia 2020 r., Zleceniobiorca zobowiązany będzie wystawić fakturę za ten okres
- do dnia 11 stycznia 2021 r., a uregulowanie tej faktury przez Zleceniodawcę nastąpi
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę powinna zawierać w swej treści poniższy
opis: Nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-000-39-45
Odbiorca (płatnik): Urząd Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400
Ostrowiec Św.
8. W przypadku zapłaty wynagrodzenia po terminie określonym w ust. 5 i 6
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie
w transakcjach handlowych.
9. Wymiar zobowiązania finansowego Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy wynikający
z okresu zawarcia umowy, ustalonego w § 5 ust.1, oraz w związku z treścią ust. 1,
strony określają na kwotę………………... zł brutto ( słownie:………………………),
z tym, że maksymalny wymiar finansowy tego zobowiązania nie może przekroczyć
równowartości kwoty 30.000 euro netto.
§5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 2 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:
1) nie wywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązków ustalonych niniejszą umową,
w tym także określonych w § 3 ust.2 i w § 4 ust.3
2) w razie stwierdzenia przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy istotnych
uchybień po stronie Zleceniobiorcy, dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych
świadczeń zdrowotnych.
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§6
1. Zleceniodawca zastrzega sobie dochodzenie od Zleceniobiorcy kar umownych
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku określonym w §5 ust.2 pkt 1 – w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) - za każdy taki stwierdzony przypadek,
2) w przypadku określonym w §5 ust.2 pkt 2 – w wysokości 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) - za każdy taki stwierdzony przypadek.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Zleceniobiorcy
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych określonych w ust. 1.
§7
Zleceniodawca dopuszcza możliwość zlecenia przez Zleceniobiorcę osobom trzecim
niektórych obowiązków wynikających z niniejszej umowy – zgodnie z art.14 ustawy, o której
mowa w § 1 ust 1 pkt 4.
§8
Zleceniodawcy przysługuje prawo kontrolowania wykonywania przez Zleceniobiorcę
postanowień umowy, w tym na prośbę Zleceniodawcy, Zleceniobiorca udostępnia mu wgląd
w kalkulację cen, o których mowa w § 4 ust.1 i 2, które stanowią podstawę do wypłaty
Zleceniobiorcy wynagrodzenia z tytułu wykonywania niniejszej umowy.
§9
Wszelkie zmiany warunków umowy mogą odbywać się za zgodą stron w formie pisemnej
– pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy wymienione w § 1 ust. 1 umowy oraz ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
§ 11
Mogące wynikać między stronami spory związane z realizacja umowy będzie rozstrzygał sąd
powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniobiorcy i dwa dla Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:
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