
Umowa  

 

zawarta w dniu 20 stycznia 2020 r. pomiędzy: 

 

Gminą Grodków, adres: ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków NIP: 753-10-05-755, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Grodkowa  Marka Antoniewicza 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy-Filomeny Zeman 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

 

………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………. 

adres: ……………………., wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

pod numerem NIP ………………….,  

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1943 

ze zm.), wartość zamówienia nie przekracza kwoty 8 000 euro. 

 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług opieki profilaktycznej na rzecz pracowników 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy 

określonego w § 1 zgodnie z Rozporządzeniem  z dnia 30 maja 1996 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami   oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy                  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) wydanym na podstawie art. 229 § 8 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040  ze zm.). 

 

§ 2 

Na usługi, o których mowa w § 1 składają się w szczególności: 

1) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, 

2) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniająca stan zdrowia i 

zagrożenia występujące w miejscu pracy, 

3) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka,  

4) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób 

związanych z wykonywaną pracą, 

5) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych 

oraz przyczyn wypadków przy pracy, 

6) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku 

zawodowym i stanie zdrowia pracowników oraz przyczyn wypadków przy pracy, 

7) inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów 

prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników, 

8) inicjowanie działań pracodawcy na rzecz ochrony  zdrowia pracowników i udzielaniu pomocy w ich 

realizacji, w szczególności w zakresie: 

a) informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, 

b) wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego 

ryzyka, 

c) tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej, 

d) wdrażania programów promocji zdrowia, 

9) rozpoznawanie i ocena czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania 

pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, 

10) rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców 

i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących ich 
następstwem, 



11) udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i 

psychologii pracy. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć badania profilaktyczne w …………………………. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej: 

1) imiennych kartotek osób objętych opieką, obejmujących w szczególności takie informacje, jak: imię, 

nazwisko pracownika, rodzaj wykonywanej pracy, adnotacje o przeprowadzonych badaniach i 

terminach tych badań, 

2) rejestru wydanych zaświadczeń, 

3) innej dokumentacji wynikającej z opieki profilaktycznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracownika w trakcie przeprowadzania badań 

profilaktycznych o terminie następnego badania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy w okresie jej trwania i po jej zakończeniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  o ochronie danych osobowych. 

 

§ 5 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Wykonawca ma prawo do: 

1) uzyskiwania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czytników, 

2) udziału w komisjach BHP, 

3) przeglądania stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, 

4) wglądu w wyniki kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony zdrowia, 

5) dostępu do informacji umożliwiających sporządzenie dokumentacji o których mowa w § 4 ust. 1. 

 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wykonania niniejszej umowy poprzez upoważnionego 

pracownika w zakresie prowadzenia rejestru o którym mowa w § 4 ust.1. 

2. Zamawiający w przypadku wątpliwości, co do jakości przeprowadzonych badań profilaktycznych ma 

prawo zwrócić się do jednostki nadzorującej szczebla wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli. 

3. Kontrola może zostać przeprowadzona  w każdym czasie, w dniach i godzinach otwarcia gabinetów o 

których mowa w § 3. 

 

§ 7 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, 

ustawy o ochronie danych osobowych, które będą przekazywane lub udostępniane w związku lub w 

wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie 

wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich 

innych informacji lub danych przekazanych w związku  lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba 

że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia 

zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w 

niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po 

rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak 

również  informacje uzyskane przez Usługodawcę. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 

przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w 

ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych 

danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy. 



4. Wykonawca oświadcza, że sposoby pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji 

opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w RODO, ustawie o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w 

celu realizacji Umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych 

jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest 

do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania na zasadach ogólnych. 

8. Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 8 

1. Strony ustalają  następujące wynagrodzenie: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje należny podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany  na fakturze Wykonawcy, w 

terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej na koniec miesiąca faktury 

VAT.  

4. 2. Fakturę należy wystawić na dane: Nabywca: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, 

NIP: 7531005755, Odbiorca: Urząd Miejski w Grodkowie. 

5. Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 

6. Ustalone wynagrodzenie jest stałe i obowiązuje przez cały okres umowy.  

7. Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).  

8. Ostateczna całkowita wartość usług nie przekroczy kwoty 25 000,00 zł brutto. 

9. W przypadku nieosiągnięcia kwoty o której mowa w ust. 8, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

z tego tytułu. 

 

§ 9 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 10 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 -dniowego terminu wypowiedzenia przez 

dostarczenie drugiej stronie wypowiedzenia w formie pisemnej. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie stwierdzenia 

istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, stwierdzonych 

w trakcie kontroli prowadzonej przez jednostkę szczebla wojewódzkiego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy osobie trzeciej tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, z zastrzeżeniem ust. 1, pod 

warunkiem pełnienia przez osobę trzecią wymogów określonych w z Rozporządzeniu  z dnia                                 

30 maja 1996 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami   oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). 

 

§ 12 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Magdalena Kalińska, adres e-mail: 

kadry@grodkow.pl, tel: 77 40 40 317. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………………………………..,                                 

e-mail: ………………..         tel: ……………………. 

 

§ 13 

mailto:kadry@grodkow.pl


1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wierzytelność z niniejszej umowy nie może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy wykonawcze do nich oraz przepisy szczególne obowiązujące w zakresie przedmiotu 

umowy.  

4.  Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 


