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L.Dz./K-dzpz/1132/2021           Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
 

UMOWA NR …../2021  
 

zawarta w dniu ………………… w Tarnowie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 

reprezentowaną przez: 

- dr hab. Małgorzatę Kołpę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej Zamawiającym  

a 

……………………………………………………………………………… 

z siedzibą: ……………………………………………………………. 

zarejestrowaną w: ………………………………………………. 

posiadającą NIP:  …………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………- …………………… 

zwaną dalej Wykonawcą.  

 

Łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej Stronami. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań profilaktycznych 

pracowników/wstępnych, okresowych, kontrolnych,  badań do celów sanitarno-

epidemiologicznych oraz badań w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia/do 

zapewnienia których zobligowany jest Pracodawca przepisami prawa pracy. W zakres 

badań profilaktycznych wchodzi badanie lekarza profilaktyka, niezbędne badania 

laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne, badania diagnostyczne/analityka, rtg oraz 

inne badania w zależności od rodzaju wykonywanej przez kierowanego pracownika pracy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) prowadzi działalności leczniczą 

na podstawie wpisu do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nr księgi rejestrowej ................................. 
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SKIEROWANIE, POKWITOWANIE 

§ 2 

1. Badania będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie imiennego skierowania 

pracownika wystawionego przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający jest zobowiązany wskazać na skierowaniu rodzaj badania profilaktycznego, 

określenie stanowiska pracy oraz informację o występowaniu bądź nie na danym 

stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. 

3. Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy będą wydawane pracownikom za 

pokwitowaniem. 

4. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych występujących w procesie pracy wraz z aktualnymi wynikami 

badań i pomiarów tych czynników, 

 

PRZYJĘCIA 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że pracownicy kierowani na badania profilaktyczne będą 

przyjmowani codziennie w ……………………………………………………………………………………… 

2. Aktualny harmonogram pracy Poradni Medycyny Pracy znajduje się na następującej 

stronie internetowej: ……………. Aktualny na dzień zawarcia umowy harmonogram pracy 

Poradni Medycyny Pracy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

ROZLICZENIA, WYKAZ, CENNIK 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że rozliczenia za wykonane badania profilaktyczne dokonywane 

będą w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury za 

wykonane usługi. 

2. Cennik, według którego nastąpi rozliczenie określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zapłata faktury następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni, 

od daty wystawienia faktury VAT. Do faktury za dany miesiąc Wykonawca dołączy wykaz 

wykonywanych w danym miesiącu usług zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 3 

do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 będzie dla Zamawiającego dowodem kontrolnym 

wykonanych przez Wykonawcę badań. 

6. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9.04.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U z 2020 r. poz. 1666) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem 

platformy. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbierania za pośrednictwem platformy 
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innego rodzaju dokumentów. 

 

CZAS TRWANIA 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………. do dnia ……………………… 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia 

Stron. 

4. Umowa niniejsza może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym:  

a) przez Wykonawcę, gdy Zamawiający nie dopełnia obowiązków określonych w §2 ust. 4 

lub zalega z zapłatą należności za sprawowanie opieki dłużej niż dwa miesiące, 

b) w przypadku wystąpienia zaległości w płatności wynagrodzenia Wykonawca ma prawo, 

po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego, niezwłocznie zawiesić 

udzielanie świadczeń, w całości, do czasu całkowitej zapłaty zaległości przez 

Zamawiającego. 

5. Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 

PODWYKONAWSTWO 
§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji części zamówienia.  

2. Podwykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia na takich warunkach, 

na jakich zobowiązany był realizować Wykonawca.  

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy w zakresie 

wskazanym w ofercie, tj. zakres: ……………, nazwa podwykonawcy: ………… (wypełnić tyle 

razy, ile konieczne).  

4. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania.  

5. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy*.  

*(treść dotycząca przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie 
zamówienia)  
 
Wykonawca nie powierza Podwykonawcy wykonania żadnej części zamówienia**.  
**(treść dotycząca przypadku gdy Wykonawca nie powierza podwykonawcy wykonania 
zamówienia). 
 

RODO/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 7 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie 

z Umową lub w związku z jej realizacją przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby 

wykonywania niniejszej Umowy, przez okres jej trwania,  uwzględnieniem ustawowych 
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terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „RODO”. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od podlegających badaniom osób, które 

zgłaszają się do niego bezpośrednio, w oparciu o skierowanie wydane przez Zleceniodawcę 

albo uzyskuje je od Zleceniodawcy, który udostępnia te dane osobowe w zakresie i celu 

związanym z realizacją Umowy na podstawie i w związku z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza dane 

osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu 

oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 160, 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849, z późn. zm.). 

5. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z najwyższą 

starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego 

interesów Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

6. W przypadku przekazywania dokumentów zawierających dane osobowe osób kierowanych 

przez Zleceniodawcę w celu skorzystania odpowiednio z usług, o których mowa w § 1, 

odbywa się pomiędzy Stronami w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych 

informacji, w tym ich należytą ochronę i zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi. 

 

§ 8 

1. Badania profilaktyczne będą wykonywane od poniedziałku do piątku zgodnie z 

harmonogramem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 

2. Wykonawca zapewni realizację badań profilaktycznych zgodnie z umówionym terminem 

(dzień i godzina). Wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w 

szczególności dyżur od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania 

badań profilaktycznych oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy 

specjalistów. 

3. Wykonawca będzie wydawał orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, badanym 

pracownikom Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach, po zakończeniu badania a w 

uzasadnionych przypadkach w terminie 2 dni roboczych od zakończenia badania. Badanie 

profilaktyczne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego jednoznacznie stwierdzającego: 

a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, lub 

b) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy. 
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4. Orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach otrzymuje osoba badana, która jeden 

egzemplarz orzeczenia przekazuje pracodawcy, a drugi zostawia dla siebie. W przypadku 

negatywnego orzeczenia oryginał orzeczenia przekazywany jest bezpośrednio pracodawcy. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności 

zachowania formy pisemnej, w formie aneksu. 

 

§ 9 

1. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, nieuregulowanych w jej 

postanowieniach, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 

 

……………………………………… 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
(adres placówki) 
 

 

Przegląd realizacji usług komercyjnych dla umowy nr ……………………: 

Krotność Imię i nazwisko Opłata kontrahenta  

   

   

   

   

   

Razem:  

 

 

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

 


