
 

1 

U M O W A  

  

zawarta w dniu ……………….. w Białymstoku pomiędzy: 

 

………………………………. 

……………………………………… 

NIP: ……………………. 

reprezentowanym przez: ……………………… 

zwanym dalej:” Zleceniodawcą”, a 

             Samodzielnym Szpitalem  Miejskim im. PCK 

             15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79 

reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Uszyńską – Dyrektora  

zwanym dalej,, Zleceniobiorcą ",  

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ l 

1. Przedmiotem umowy jest objęcie przez Zleceniobiorcę profilaktyczną opieką zdrowotną 

pracowników Zleceniodawcy, na które składa się: 

1) wykonanie   badań   wstępnych,  

2) wykonanie badań okresowych, 

3) wykonanie  badań  kontrolnych, 

4) udział w posiedzeniu komisji  BHP, na zlecenie Zleceniodawcy. 

 

2. Badanie profilaktyczne przeprowadzane będzie na podstawie skierowania wydanego przez 

Zleceniodawcę. 

 

3. Skierowanie, o którym mowa w ust 2, powinno zawierać: 

 

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 

 

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne 

stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy,  na którym osoba ma być zatrudniona; w 

tym przypadku Zleceniodawca może wskazać dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności 

odpowiadającej potrzebom zakładu, 

 

3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy,  na którym pracownik jest 

zatrudniony, 

 

4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy,  o których mowa w pkt 

2) i 3), czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 

Podanie informacji o warunkach pracy pracownika kierowanego na badanie jest 

obowiązkowe. 

  

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do świadczenia usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

 

5.  Osoby zgłaszające się do badań będą rejestrowane na wykazach, które zostaną dołączone 

do rozliczenia za wykonane usługi. 
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6. Po   przeprowadzeniu   badań   wymienionych   w   umowie   Zleceniobiorca   wystawia 

zaświadczenie o przydatności do pracy i przekazuje je bezpośrednio osobie objętej badaniami. 

 

7.  Świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownikom Zleceniodawcy będą 

udzielane przez Poradnię Medycyny Pracy, przy ul. Dr I. Białówny 11 w Białymstoku. 

8.  Zleceniodawca może w każdym czasie dokonywać kontroli ilości wykonanych badań 

profilaktycznych. 

§ 2 

1. Zleceniodawca   zobowiązuje   się   przekazać   Zleceniobiorcy      informacje   dotyczące 

występowania   czynników   szkodliwych   dla   zdrowia   lub   warunków   uciążliwych   na 

stanowiskach pracy z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. 

2. Zleceniodawca   zobowiązuje   się   powiadomić   Zleceniobiorcę   z 5-cio   dniowym 

wyprzedzeniem o planowanym terminie posiedzenia komisji BHP oraz przeglądach 

stanowisk pracy. 

3.Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wyniki kontroli warunków 

pracy w części odnoszącej się do ochrony zdrowia. 

 

   § 3 
1. Za wykonanie świadczeń objętych umową Zleceniodawca płacić będzie Zleceniobiorcy 
wynagrodzenie zgodnie z cennikiem  określonym w załączniku Nr 1 do umowy. 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, będą zmienione w przypadku zmiany 

cennika, o czym Zleceniobiorca poinformuje na piśmie Zleceniodawcę z 1 miesięcznym 

wyprzedzeniem. Nowe stawki będą obowiązywały od daty wskazanej w tym cenniku. 
3. Strony ustalają, że zmiana cen wynikających z cennika obowiązującego u Zleceniobiorcy, 
nie stanowi zmiany umowy. 
 

§ 4 

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, z uwzględnieniem ustawowych 

terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 późń. zm.), 

zwanego dalej „RODO” 

2.Każda ze Stron zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniła 

drugiej Stronie, obowiązków informacyjnych wynikających  z art. 13 lub. Art.14 RODO. 

3.Strony oświadczają, że stają się odrębnymi administratorami danych osobowych osób 

skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy. 

4.Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

5.Zleceniobiorca uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób podlegających badaniom, 

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. 

6.Świadczeniodawca 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 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.  
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        § 5 

1.Zleceniodawca rozliczać się będzie ze Zleceniobiorcą miesięcznie przelewem z konta po 

wykonaniu świadczeń i dostarczeniu faktury VAT przez Zleceniobiorcę wraz z dołączonym 

wykazem osób przebadanych. Zapłata należności nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia 

faktury. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem 

na konto 98 8060 0004 0020 0338 2000 0010 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ………….………….  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. 

§ 7 
Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy, po wyczerpaniu 

możliwości porozumienia się, jest właściwy Sąd Powszechny w Białymstoku. 

                                                                         

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

ZLECENIODAWCA                            ZLECENIOBIORCA 

      

 

 

 

 

 


