
Projekt umowy Załącznik nr 3 do formularza oferty 
 

UMOWA Nr  …………… 

Dnia … …………… 2022 r. w Namysłowie, 

 
pomiędzy: 

1) Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 
Namysłów, ul. Oleśnicka 4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000876551, posiadającą 
NIP: 7521428193 oraz REGON: 160216463,  

reprezentowaną przez: Agnieszkę Kruk – Prezesa Zarządu, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

2) ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych, 
kontrolnych osób skierowanych przez Zamawiającego, a także innych usług zgodnie z obowiązującymi  
przepisami prawa pracy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpłatnie świadczeń polegających na:                                                           

1) wykonaniu badań profilaktycznych osób, określonych w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy tj.:    

a)  badań wstępnych, 

b)  badań okresowych,   

c)  badań kontrolnych,      

2) wydawaniu orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych przewidzianych w Kodeksie pracy, 

3) wykonaniu specjalistycznych badań konsultacyjnych, w szczególności: otolaryngologicznych, 
neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych - w zależności 
od wskazań. 

3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, obejmuje, w 
odniesieniu do osób badanych, te rodzaje świadczeń, do których Zamawiający jest zobowiązany 
w szczególności na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy i przepisów wydanych na ich 
podstawie. 

 

§ 2. 

1. Przeprowadzanie badań profilaktycznych Wykonawca będzie wykonywał pod 
adresem …………………………, w terminie wcześniej ustalonym z Zamawiającym. Badania diagnostyczne 
i specjalistyczne mogą być przeprowadzane w placówkach współpracujących z Wykonawcą, posiadających 
niezbędne uprawnienia w tym zakresie, po przedłożeniu skierowania wystawionego przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, na podstawie wystawionych przez Zamawiającego skierowań, wykonać 
badania profilaktyczne: 

a) wstępne lub okresowe –  w terminie do 3 dni roboczych, 

b) kontrolne – w dniu zgłoszenia się osoby skierowanej. 

3. Świadczenia będą wykonywane we wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 15.30-17.00.  
 

 

 



§ 3. 

1. Zamawiający oświadcza, że jest pracodawcą i zatrudnia osoby badane, którzy podlegają badaniom  z 
zakresu medycyny pracy. 

2. Wykonawca zapewnia, że prace stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez osoby 
o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest w pełni 
upoważniony do realizacji świadczeń niniejszej umowy. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do wydania osobom kierowanym na badania skierowań zawierających: 

1) określenie rodzaju badania, jakie ma być wykonane; 

2) dokładne dane osoby kierowanej na badanie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, pesel); 

3) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniem profilaktycznym (nazwa, adres, telefon, 
nr identyfikacyjny REGON); 

4) określenie stanowiska pracy; 

5) informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w środowisku pracy ( jeśli występują ). 

2. Wielokrotny kontakt badanego z lekarzem profilaktykiem w ramach jednego orzeczenia nie powoduje 
wzrostu obciążeń Zamawiającego. 

3. Niezakończenie rozpoczętych badań oraz niewydanie orzeczenia przez lekarza profilaktyka z winy 
badanego nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za wykonaną usługę. 

 

§ 5. 

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, 
chronienia jej i udostępniania zgodnie z rozporządzeniem 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.2010r.149.1002). 

2. Wykonując badania profilaktyczne Wykonawca obowiązany jest poinformować pracownika o kolejnym 
terminie badania, a fakt ten odnotować w dokumentacji badań profilaktycznych. 

3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą zawodową i służbową. 

 

§ 6. 

Zamawiający zobowiązuje się do wypełniania wobec Wykonawcy obowiązków określonych w ustawie z dnia 
27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U.2019r.1175), w szczególności do: 

1) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 

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

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

 

§ 7. 

Za należycie wykonane świadczenia objęte niniejszą umową Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia 
zapłaty w formie ryczałtu  w wysokości ……………….…….zł brutto za jeden miesiąc.  

 

§ 8. 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur wystawianych miesięcznie 
przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy, przelewem na konto 
Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego. 



3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Wykonawca będzie naliczał ustawowe odsetki za 
opóźnienie. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w niniejszym paragrafie umowy 
osobom oddelegowanym do bezpośrednich kontaktów i szczegółowych ustaleń związanych z realizacją 
niniejszej umowy  

2. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z realizacją, niniejszej umowy jest 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 
Namysłów, ul. Oleśnicka 4. 

3. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych dostępne są na stronie internetowej  Zamawiającego: : www.ncznamyslow.pl 

4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy . 

5. Dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres jej trwania oraz przez 5 lat po jej  ustaniu 
dla celów finansowo księgowych lub dłużej jeśli będzie to wymagane odrębnymi przepisami prawa 

6. Dane można udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą również być 
ujawnione podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności  podmiotom 
wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową czy 
rachunkową. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących swej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,  
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 10. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia … …… 2022 r. do dnia … ……………2024r., z 
możliwością jej rozwiązania za porozumieniem stron lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

§ 11. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13. 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy będą rozstrzygane między stronami przede 
wszystkim ugodowo, a gdyby osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe - przez właściwy miejscowo 
Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


