
Projekt umowy

UMoWA

zawarta,w dniu w strzelcach opolskich pomiędzy: powiatem
Strzeleckim, rePr_ezentowanym przez Jolantę osuch, działĄącą na podstawieuPowaŻnienia wYdanego przez Zarząd Powiaiu Strzeleckiego z" doia 08.12.2016r.Dyrektorowi DPS^ w Strzelcach op. z fitią w Szymiszowie" i fitią w Leśnicyo ul.StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op., Ż*anymaate.j ,,Oduiorcąoo, Nrp: zŚ6-1 8Ą2-928a ........... reprezentująaą ,....... ..zwaną w dalszym ciąguumowy,,Zleceniobiorcą''.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świad.).lrr. ogółu działńobjętych profilaktyczną
ochrona zdrowia, obejmujących wszystkich aktualńe zatrudniony.t i,ru mających byćzatrudnionymi pracowników zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę.

§2
Zleceniobiorca oŚwiadcza, iż spełnia dodatiowe wymagania kwalifikacyjne określone wtrYbie art,229 § 8 Pkt. 4 Kodeksu pracy oraz określone w- rozporządzeniaóil wykonawczychdo Kodeksu pracy.

a) badania wstępne osób przyjmowanych do pracy,
b) okresowe badania lekarskie w przypadku niez'dolności do pracy pracownika trwającejdłużej niz 30 dni,
c) okresowe i kontrolne badania lekarskie zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Zdtowiai OPieki SPołecznej z dnia 30maja 1996r. iv sprawie przeprowadzania badańlekarskich
Pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki Źdrowotnej nad pracown ikimi orazorzęczeń lekarskich wYdawanych do celów przewidziany.t * iodeksie 

- 

prury (Dz. U.Nr 69 poz.332 zpoźn. zm.)
d) ocenę moŻliwoŚci wYkonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożeniawystępujące w miejscu pracy,
e) badania do celów s anitarno - epi demiol o g tczny ch,
f) badanie kierowcy.

Zleceniobiorca będzie we własnym
§4

zakresie prowadził rejestrację osób objętych umową.

zleceniodawca zleca a zlecentobiorca
następujących świadczeń:

Zlęcęniodawca ma prawo
rzetelności wykonywanych
zdrowia.
Ewentualne
sprecyzują i

E3
przyjmuje w szczególności wykonanie

§5
w każdym czasie przeprowadzić kontrolę prawidłowości i
usług świadczeń dotyczących profilaktycznej ochrony

wnioski wynikającę ? przęprowadzonych kontroli strony umowy wzajemnie
zastosują w dalszych świadczeniach usług profilaktycznej ochro ny idrowia.



§6l,Zlecęniodawca zaPłaci Zleceniobiorcy na podstawie przedłożonej faktury za określoneusługi o których mowa w niniejszej umowió w kwocie:
- ..,,.,..,...zł za jednego zbadanego pracownika,
- .,....,....zł za badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- ......,....zł za badanie kierowcy.
w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

2, Na Podstawie załącznika Nr 2 do Ustawy VAT jwiadczenie jest zwolnione odpodatku VAT.
3,wypłata należności następowaó będzie na podstawie przedłożonej przezZleceniobiorcę faktury na konto
4, Koszt dodatkowYch konsultacji i badań specjalistyc:znych ponosi Zlecęniod,awca.

1. umowa niniejsza została zawartarru .ru§'ooreślony od dnia do dnia31.12.2020r.
Z,KaŻda zę stron umowY może ja rozwiązać za uprzednim trzymiesięcznym okresemwypowiedzenia, doręczonego na piśmie diugiej ,. ,t.o,' umowy.

§8
Zleceniodawca możę rozwiązaó niniejsza uńo*ę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeliZleceniobiorca nienależycie będzie wykonywał usługi otr.ston. ; ,Ń;;ej umowie,lub naruszy którekolwiek posianowienia niniejszej ń"*y bez ptawa do jakiegokolwiek
odszkodowania.

§9W sPrawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja odpowiednie zastosowanie:
a) Przepisy Kodeksu pracy dział dziesiąiy iozdział VI
b) PrzePisY ustawY z dnta 27 czerwca I997r. o służbie Medycyny pracy (Dz. U.Nr 96 poz.5?1, pożn,zm.) orazprzepisy wykonawczę do ustawy.
c) Przepisy Kodeksu Cywilnego dot. umów,

§10
1. Ewentualne spory mogące powstać na tie niniejszej umowy dot.rozliczeńfinansowych rozstrzygane będą ptzez. 

|+!. Qosp odarcły właściwy au Żńi"niodawcy.2"W razie stwierdzenia przez WojewodŻki ośrodek ńoy.yny pracy istotnych uchybieńdotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świJczeń zdrowotnych,.
Zlecęniodawca może zastosować przepisy § 9 niezależnie od skierowńia przęzwojewódzki ośrodek Medycyny F.u.y wniosku o wszczęare postępowania z ĘĄułuodpowiedzialności zawodowej.

Umowę niniejszą sporządzono
dla kużdęj ze stron umowy.

ZLECENIODAWCA:

§11
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

ZLECENIOBIORCA:


