
Projekt umowy

UMowA

zawarta w dniu w strzelcach opolskich pomiędzy: powiatem
strzeleckim, repr€zentowanym przez Jolantę osucĘ działĄącą na podstawieuPowaŻnienia wYdanego pYzez Zarząd, Powiaiu Strzeleckiego 

"" 
d.riu 08.12.20t6r.DYrektorowi DPS, w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie" i fitią w Leś.ricy, ul.StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op., i*uny^dile1 ,,ZlĆceniodawcą,o, Nip: zso_r 8-n-928a .......... reprezentującym zwaną w dalszymciągu umowy,,Zleceniobiorcąrr.

Przedmiotem niniejsz9j umovw jest świad.).,lrr. ogółu działńobjętych profilaktycznąochrona zdrowia, obejmujących wszystkich aktualn-ie zatrudnionyctr i.,u mających byćzatrudnionymi pracowników Zleceniodaway na podstawie .r-o*y 
" o*"i

§2
Zleceniobiorca oŚwiadcza, iż spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone wtrYbie art,229 § 8 Pkt. 4 Kodeksu pracy oraz określone w rozporządz.rriuóń wykonawczychdo Kodeksu pracy.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobior.u§ 
3p.ry;rou;. 

w szczególności wykonanienastępujących świadczeń:
a) badania wstępne osób przyjmowanych do pracy,
b) okresowe badania lekarskie w przypadku nlez-aolności do pracy pracownika trwającejdłużej niz 30 dni,
c) okresowe i kontrolne badania lękarskie zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Zdrowiai OPieki SPołecznej .z dnia 30 maja 1996r, iv sprawie przeprowa dzania bad,artlekarskich
Pracowników, z zakresu Profilaktycznej opieti zdrowotnej nad pracownikam i oruzorzeczęń lekarskich wYdawanych do celów przewidzianych # Kodeks'ie p racy (Dz.U, Nr69 poz.332 zpóźn. zm,)
d) ocenę moŻliwoŚci wYkonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożeniawystępujące w miejscu pracy,
e) badania do celów sanitamo-epidemiolog iczny ch,
I badanie kierowcy,
g) spirometrię,

Zleceniobiorca będzie we własnym
§4

zakresie prowadził rejestrację osób gbjętych umową.

Zlecęniodawca ma prawo
rzetelności wykonywanych
zdrowia,
Ewentualne
sprecyzują i

§5
w kazdym czasię przeprowadzić kontrolę prawidłowości i
usług świadczeń dotyczących profilaktycznej ochrorry

wnioski. wynikające ? przeprowadzonych kontroli strony umowy wzajemnie
zastosują w dalszych świadczeniach usług profilaktyc ńej ochrorry 

"dro*iu.



§6
1,Zlec,ęniodawca zaPłaci Zleceniobiorcy na-podstawie ptzedłożonej faktury za okręśloneusługi ó których mowa w niniejszej umowió w kwocie:
- .......,..,zł za jednego zbadanego pracownika,
- ...,.......zł za bad,anie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
-,..,.......zł za bad,anie kierowcy,
- ..........zl, za spirometrię.
w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

2,Na Podstawie zŃącznika Nr 2 do Ustawy VAT świadczenie jest zwolnione od podatkuVAT,

i;,.Y*'T: 
naleznoŚci następować będzie na podstawie przedłożonej ptzezZleceniobiorcę

IaKtuIy na konto
4, Koszt dodatkowYch konsultacji i badń specjalistyc znych ponosi Zleceniodawca.

§7
|. Umowa niniejsza została za,warta nu 

"ruŚ 
określony od dnia do dnia31.12.2021r.

2,Kńda ze stron umowy moze ja rozwiązaó za uprzednim trzymiesięcznym okresemwypowiedzenia, doręczonego na piśmie drugiej ,. .tron umowy.

§8
Zlecęniodawca moŻe_rozwiązaĆ niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Zleceniobiorca nienależycie będzie wykonywał usługi określone w niniejszej umowie,lub naruszY którekolwiek postanowienia niniejszej .i.o*y bez ptawa do jakiegokolwiek
odszkodowania.

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

1. Ewentualne spory mogące
rozstrzygane będą przez Sąd
2.W ruzię stwierdzenia przez
dotyczących trybu, zakresu i
może zastosować przepisy §
Medycyny Pracy wniosku
zawodowej.

Umowę niniejszą sporządzono
dla kuZdej ze stron umowy.

ZLECENIODAWCA:

§10
powstać na tle niniejszej umowy dot.rozliczeń finansolvych
Gospodarczy właściwy dla Zleceniodawcy.
wojewódzki ośrodek Medycyny pracy istotnych uchybień

jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, żleceniodawca
9 niezależnie od skierowania przez wójowódzki ośrodeko wszczęcie postępowania z t7,tułu odpowiedzialności

§11 ł
w dwóch jednobrzmiących egzerltplarzach po jednym

ZLECENIOBIORCA:


