DA.KK.232.69.2020

Załącznik nr 2

UMOWA NR DA.55.2020
O ŚWIADCZENIE USŁUG PROFILAKTYCZNYCH
(wzór)
zawarta w dniu ………….2020r. w Płocku, pomiędzy:
Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620,
REGON: 611 03 84 03, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Bońkowskiego - Kanclerza Mazowieckiej
Uczelni Publicznej w Płocku, zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….., zwanymi dalej Zleceniobiorcą o następującej treści:
§1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki
profilaktycznej na rzecz pracowników skierowanych przez Zleceniodawcę.
2. Zakres usług o których mowa w pkt. 1 obejmuje:
 badania wstępne,
 badania okresowe,
 badania kontrolne,
 inne badania i czynności niezbędne z uwagi na warunki pracy
3. Zakres usług profilaktycznych nad pracownikami Zleceniodawcy obejmują inne badania i czynności
niezbędne ze względu na warunki pracy.
4. Badania odbywać się będą w Płocku, w Poradni Medycyny Pracy, przy ul. Miodowej 2.
5. Zleceniobiorca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z ofertą z dnia ………. oraz opisem
przedmiotu zamówienia, określonym w zaproszeniu do złożenia oferty, stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy.
§2
1. Badania przeprowadzane będą na podstawie skierowań ( załącznik nr 2 do umowy) w ilości 2 szt.
wydawanych przez Zleceniodawcę
2. Zleceniodawca ma obowiązek umieścić na skierowaniu informacje na temat występowania czynników
szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z pomiarami tych czynników.
3. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy będą wydawane w dwóch egzemplarzach:
jeden egzemplarz dla podlegającego badaniom pracownika, drugi egzemplarz dla pracodawcy, któremu
badany pracownik to orzeczenie dostarczy.
4. Zaświadczenia lekarskie zawierające wpis o istnieniu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
będą wydawane w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla podlegającego badaniom pracownika,
drugi egzemplarz Zleceniobiorca przesyłać będzie do pracodawcy bezpośrednio listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
5. Zleceniobiorca wyznaczy lekarza, który będzie pełnił funkcję lekarza prowadzącego dla pracowników
Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zlecania niektórych badań niemożliwych do wykonania w
jednostce świadczeń, innym zakładom opieki zdrowotnej.
§3
1. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), Zleceniodawca jako administrator danych upoważnia Zleceniobiorcę do
przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
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2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupoważnionym.
3. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zleceniodawcy.
§4
1. Wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi medyczne wynikać będzie z ilości i rodzaju
wykonanych usług medycznych z uwzględnieniem stawek za poszczególne usługi określonych w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Podstawą zapłaty za wykonane usługi będzie prawidłowo wystawiona przez Zleceniobiorcę na rzecz
Zleceniodawcy faktura zbiorcza za miesiąc, wraz z zestawieniem wskazującym imię i nazwisko
pracownika skierowanego na badania, rodzaj oraz cenę za każde wykonane badanie.
3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy, będzie następować w stosunku miesięcznym, przelewem na wskazane na fakturze VAT konto
Zleceniobiorcy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury za świadczone usługi bez jego
podpisu.
§5
Zleceniodawca oświadcza, że znana jest mu treść § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 z późn.zm.)
oraz, że zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dodatkowe specjalistyczne badania
konsultacyjne i badania dodatkowe według stawek określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy.
§6
Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1. Przekazywanie Zleceniobiorcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia na
poszczególnych stanowiskach pracy osób objętych umową lub warunków uciążliwych wraz z
aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.
2. Zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonywania oceny warunków pracy.
3. Udostępnienia na żądanie Zleceniobiorcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części
odnoszącej się do ochrony zdrowia.
§7
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się umożliwić Zleceniodawcy kontrolę wykonywania postanowień
niniejszej umowy w sposób nie zakłócający toku pracy pracowników Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie Danych
Osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności do zastosowania środków
zabezpieczających Dane Osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 w/w ustawy, oraz zobowiązuje się
spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy.
3. Zleceniodawca oświadcza, że udostępnia Zleceniobiorcy dane osobowe jedynie w celu i zakresie
przewidzianym w Umowie.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie przetwarzał udostępnionych przez Zleceniodawcę danych
osobowych w innym celu, niż opisany w Umowie.
5. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do przeprowadzania badań w jednym miejscu i we wszystkie
dni robocze, tj. od pn. – pt. poza kolejnością obowiązującą u Świadczeniobiorcy, z możliwością
przebadania w ciągu jednego dnia i wydania zaświadczenia lekarskiego określającego stan pacjenta.
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1.
2.
3.

4.

W wyjątkowych sytuacjach zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie badania w innym
miejscu.
§8
Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie
uregulowania w terminie należności za wykonane świadczenia, o których mowa w § 1, za okres
kolejnych dwóch miesięcy.
Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy
Zleceniobiorca nie wykona w wyznaczonym terminie badań, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z wyłączeniem zdarzeń losowych niezależnych od
Zleceniobiorcy (np. choroba lekarza – zgłoszona w dniu przyjęć). W takim przypadku
Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić w tym dniu zastępstwo i poinformować Zleceniodawcę o
zmienionej godzinie wizyty.

§9
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną pod rygorem
nieważności w formie pisemnej, w formie aneksu do niniejszej umowy.
2.Ewentualne spory, które mogą powstać na tle umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zleceniodawcy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego inne właściwe dla przedmiotu umowy przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla
Zleceniodawcy.
ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA
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