(WZÓR UMOWY)

UMOWA

Zawarta w dniu ………………roku w Ostrołęce pomiędzy:

1. Województwem Mazowieckim z siedzibą ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, NIP: 1132453940,
reprezentowanym przez:
● Edwarda Głażewskiego – Dyrektora Mazowieckiego Biura Geodezji i
Urządzeń Rolnych 07-410 Ostrołęka ul. Piłsudskiego 38,
na mocy Uchwały Nr 2071/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z
dnia 27.12.2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce,
zwanego w dalszym ciągu umowy Zleceniodawcą.
a
2.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
 ……………………………………….
zwanego w dalszym ciągu umowy Zleceniobiorcą.
§1
1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług
medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i
kontrolnych oraz dla celów sanitarno – epidemiologicznych pracownikom
Zleceniodawcy.
2.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania

innych usług medycznych - specjalistycznych, porad specjalistycznych,
szczepień ochronnych i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
zatrudnionych u zleceniodawcy.
3. Powyższe usługi Zleceniobiorca może zlecać podwykonawcom na koszt
Zleceniodawcy, po cenach zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Świadczenie usług o których mowa w § 1 odbywać się będzie w siedzibie
Zleceniobiorcy na podstawie imiennych skierowań wystawionych przez
Zleceniodawcę . Wzór skierowania zgodnie z ustawą.
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kadrę o wymaganych przepisami
prawa kwalifikacjach zawodowych.
2. Przy wykonywaniu usług objętych niniejszą umową Zleceniobiorca
będzie przestrzegał zasad etyki wymogów sztuki lekarskiej.
3. Przy świadczeniu usług z zakresu medycyny pracy Zleceniobiorca będzie
przestrzegał terminów i norm wynikających z przepisów prawa.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się umożliwić Zleceniodawcy kontrolę
wykonania postanowień niniejszej umowy.
§4
1. Za świadczone usługi Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie obliczone wg stawek z załącznika nr. 1.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 będzie wypłacane na podstawie
faktury wystawianej na koniec miesiąca za usługi wykonane w danym
miesiącu.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez
podpisu.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Strony mogą rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia w każdym
czasie trwania umowy.
3. W przypadku braku porozumienia, każdej ze stron przysługuje prawo
rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego wypowiedzenia.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§9
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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