
Umowa -  projekt 
 

zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Nowym Targu w ramach zamówienia do 30.000 EURO, 
do którego  na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo 
zamówień publicznych tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), na badania profilaktyczne pracowników 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu , pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ, 
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-40-12  Regon 000523956, reprezentowaną  
przez Burmistrza Miasta Nowy Targ mgr  Grzegorza Watychę, w imieniu której działa 
pełnomocnik Robert Chowaniec Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu 
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A 34-400 Nowy Targ, zwanym dalej Zleceniodawcą  
a 
…………………………………………………………...............................................................
........................…… 
………………………………………......................................................................................…
……………….…… 
 
NIP ………………….   Regon ………………………. 
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez : 
…………………………………………………….......................................................................
...............………. 

§ 1 
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami zlecającego w zakresie wynikającym z uregulowań 
Kodeksu pracy (Rozdz. VI art. 226 – 233) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669.) z późn . zmianami poprzez: 
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych, 
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach 

wydanych na jego podstawie, 
- ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia 

występujące w miejscu pracy, 
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii 

zawodowej, 
- monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego 

ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów 
higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych , 

- badanie lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy (wraz z niezbędnymi badaniami specjalistycznymi)  

- wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych 
chorób, związanych z wykonywaną pracą, 

- inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia a zwłaszcza profilaktycznych programów 
prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, 

- gromadzenie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i 
stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, 

- prowadzenie dokumentacji medycznej. 
§ 2 

1. Badania profilaktyczne wykonywane będą w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę  
w dniach funkcjonowania Przychodni Medycyny Pracy. 

2. W przypadku przebadania jednorazowo grupy pracowników większej niż 15 osób 
Zleceniodawca uzgodni termin ze Zleceniobiorcą. 



 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy odpłatność za czynności opisane w § 

1 będzie zgodna z ofertą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Płatność dokonywana będzie przelewem na podstawie wystawionej faktury do końca 

danego miesiąca, płatnej w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania . 
 

§ 4 
Badania dodatkowe i specjalistyczne niezbędne do wydania orzeczenia lekarskiego będą 
wykonywane przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie, w gabinetach wskazanych przez 
Zleceniobiorcę, a należność za nie, będzie doliczana do rachunku za badania profilaktyczne. 

 
§ 5 

Umowa zostaje zawarta na okres od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 

§ 6 
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zlecającego . 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
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