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Umowa nr ........... 

 

zawarta w dniu  ……………….. r., w Karniowicach pomiędzy:  

Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Karniowice, ul. Osiedlowa 9, 

32-082 Karniowice, numer NIP: 5130197883, Regon: 356900630, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez :  Dominika Paska – Dyrektora  

  

zwanego dalej „Zamawiającym” 

a   

……………………………………………………………………………………………………. 

zwanego dalej „Wykonawcą”, 

 

Została przez Strony zawarta umowa następującej treści:   

 

  

§1  

1. Wykonawca zobowiązuję się do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do 

pracowników Zamawiającego a także osób zatrudnianych, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Świadczenia związane ze sprawowaniem profilaktycznej opieki 

obejmują wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych kodeksem pracy,                    

a także orzecznictwo lekarskie do celów określonych w kodeksie pracy i przepisach wydanych na 

jego podstawie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale osób o odpowiednich 

umiejętnościach i kwalifikacjach wymaganych przepisami prawa. 

 

§2  

1. Świadczenia będące przedmiotem umowy udzielane będą w jednostkach zlokalizowanych                    

w następujących miejscowościach : ………………………… 

2. Wykonawca prowadzi dokumentację medyczną oraz dokonuje rejestracji osób zgłaszających, na 

zasadach określonych przepisami prawa.  

 

§ 3 

1. Wykonawca będzie przyjmował osoby kierowane na badania na podstawie skierowania 

wydanego przez Zamawiającego po wcześniejszej rejestracji i ustaleniu terminu badania. 

Skierowanie oprócz określenia rodzaju badania profilaktycznego i stanowiska pracy powinno 

zawierać informację o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na 

danym stanowisku pracy.  Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy otrzymuje pracownik w 2 

egzemplarzach z tego 1 egzemplarz pracownik przekazuje pracodawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do przekazywania informacji o występujących 

czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub  warunków uciążliwych występujących w pracy  na 

poszczególnych stanowiskach, a także zapewni możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu 

dokonania oceny warunków pracy. 

 

§ 4 

 

1. Wartość ogólna umowy wynosi ……….. zł brutto (słownie: ……………………..). Wielkość 

zamówienia podana w załączniku nr 1 jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu obniżenia 

ilości usług.  

2. Świadczenia zdrowotne realizowane przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 1 będą 

finansowane przez Zamawiającego na podstawie cen zawartych w ofercie Zleceniobiorcy. 

3. Należność z tytułu wykonywania przedmiotu umowy będzie wypłacana Wykonawcy przez 

Zamawiającego na podstawie złożonej faktury z załączonym wykazem diagnozowanych osób 

wraz z rodzajem i ilością oraz ceną jednostkową wykonywanych dla nich usług. Rozliczenie 

przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych. 
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4. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie w terminie do 21 dni od dnia 

otrzymania faktury. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu 

w banku Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na podstawie 

umów zawartych z innymi podmiotami/osobami fizycznymi nie będą miały wpływu na ilość, 

jakość i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy 

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudniony do realizacji zamówienia przez Wykonawcę 

Podwykonawca posiada uprawnienia do świadczenia usług, o których mowa w § 1. 

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i 

zaniechania własne. 

§ 6 

1. Zamawiający wymaga, aby w przypadku skierowania na badania wstępne kandydata do pracy 

Wykonawca wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej lub badania w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od chwili zgłoszenia się osoby skierowanej przez Zamawiającego. 

2. W przypadku skierowania pracownika na badania okresowe Wykonawca wyznaczy datę i 

godzinę wizyty lekarskiej lub badania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia 

się osoby skierowanej przez Zamawiającego. 

3. W przypadku skierowania pracownika Zamawiającego na badania kontrolne (wracającego do 
pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni) Wykonawca przeprowadzi badania w dniu 

zgłoszenia pracownika, w celu ustalenia jego zdolności do pracy na dotychczasowym 

stanowisku. 

 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia 10.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3- miesięcznym wypowiedzeniem 

dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od   

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez które rozumie się utratę przez 

Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń na rzecz Zamawiającego.  

3.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

1) Zamawiający:………………………… 

2) Wykonawca:………………………..  

 

§ 10 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy  Kodeksu 

cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

miejscowo  dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 

 

    ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  

                


