
Załącznik nr 2 

 

UMOWA nr ………………/19 

 

Zawarta w dniu  ………….. grudnia 2019r. pomiędzy: 

 

Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,  

25 – 314 Kielce, NIP 657 000 97 74, REGON  000001695, reprezentowaną przez: 

Dr inż. Kazimierza  Sokołowskiego – Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej, zwanym 

dalej „Zleceniodawcą”,  

a 

………………………………………………  w Kielcach, ul. ……………………………,  

NIP  ……………………,      REGON  ………………………,  reprezentowanym przez: 

……………………………. – …………… 

 zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu lekarskich badań 

profilaktycznych: 

- badań wstępnych, 

- badań okresowych, 

- badań kontrolnych . 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje sie, nie rzadziej niż raz na kwartał, zapewnić udział lekarza 

medycyny pracy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej na 

terenie Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

1. Usługi o których mowa w § 1 niniejszej  umowy świadczone będą zgodnie z wymogami  

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r.        

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 2016r. poz. 2067) – zwane w dalszej treści 

umowy „rozporządzeniem”.  

2. Zakres usług obejmuje te rodzaje badań, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić 

zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r.  poz. 1040) 

oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 

1175). 

 

§ 3 



Zleceniobiorca oświadcza, że posiada bazę lokalową, fachowy personel i odpowiednią 

aparaturę niezbędną do przeprowadzenia badań. 

§ 4 

1. Badania objęte niniejszą umową będą przeprowadzane, na podstawie skierowania 

wydanego przez Zleceniodawcę, w ciągu dwóch dni. 

2. Rejestracja pracowników na badania odbywać się będzie w Przychodni …………….., 

Kielce ul. …………………………… nr …..  (rejestracja), codziennie od poniedziałku do 

piątku w godzinach od ….. do ……… po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu 

badań pod numerami tel. ………………………………….. 

Z zastrzeżeniem, że w przypadku badań wstępnych zleceniobiorca zobowiązany jest do 

ustalenia terminu ich przeprowadzenia w ciągu dwóch dni roboczych od telefonicznego 

kontaktu. 

3. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyda orzeczenie w formie 

zaświadczenia (według wzoru przewidzianego w załącznikach nr 2 i 3 rozporządzenia 

MZiOS  z 30.05.1996r.) do rąk badanego pracownika w dwóch egzemplarzach, jeden dla 

pracownika i jeden dla pracodawcy. 

 

§ 5 

1. Do wyliczenia wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej usługi przyjmuje się stawki 

przedstawione w zestawieniu ilościowo – wartościowym stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie jest płatne za wykonanie poszczególnych badań i stanowi iloczyn cen 

jednostkowych i liczby przebadanych osób.  

3. Lekarz może poszerzyć zlecone badanie o dodatkowe badania specjalistyczne w tym 

konsultacje, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia 

badanej osoby.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 7 

1. Rozliczenie za wykonanie badań będzie dokonywane w okresach miesięcznych na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Zleceniobiorcę w ostatnim dniu roboczym 

miesiąca kalendarzowego. 

2. Do faktur Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć wykaz imienny badanych 

pracowników   z wyszczególnieniem wykonanych badań.  

3. Należność Zleceniodawca wpłacał będzie na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na 

fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.  



 

§ 8 

Zleceniodawcy przysługuje prawo do kontroli realizacji niniejszej umowy. W ramach tego 

uprawnienia może żądać wyjaśnień, wykazów i dokumentów. 

 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas od 2.01.2020 r. do 31.12.2021 r.  

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (tj. Dz. U.        

z 2019r. poz. 1175) oraz przepisy rozporządzenia MZ i OS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktyki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych Kodeksem 

pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2067).  

 

§ 12 

1. Nieterminowe lub nierzetelne świadczenie usług przez Zleceniobiorcę uzasadnia 

rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę w trybie natychmiastowym.  

2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA   

   

 


