
         
U M O W A Nr ..................  

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

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o.  
 z siedzibą w Grójcu przy ulicy Ks. Piotra Skargi 10, spółką wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351118, posiadającą 
NIP 7972019261, REGON 142203546, reprezentowaną przez: 
mgr Marzenę Barwicką  – Prezesa  Zarządu 
 (zwaną dalej „Zleceniodawcą”) 
a  
 ……………………….. z siedzibą w ………………….. przy …………………….. działającym w oparciu  
o wpis ………………………….. pod nr ……………….., REGON: ………………….., NIP: …………………………….  
reprezentowaną przez :………………………………………………. 
 (zwaną dalej „Zleceniobiorcą”) 
 
 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami, którzy w 
pracy ulegli ekspozycji zawodowej na zakażenia wirusem HIV,HBV lub HCV. 
 

§ 2 
1. Umowa obejmuje wykonanie czynności medycznych po ekspozycji na zakażenie, które 
wystąpiło  w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników 
Zleceniodawcy. 
 
2. Czynności medyczne wobec osoby eksponowanej na zakażenie, oraz osoby będącej 
potencjalnym  źródłem zakażenia wykonywane będą według procedur obowiązujących w 
…………., obejmujących: 
a)  badanie lekarskie, 
b)  pobranie krwi dla przeprowadzenia badań analitycznych, 
c)  podanie leku  antyretrowirusowego w przypadku ekspozycji na HIV, 
d) szczepienia ochronne,  jeżeli konieczność taka wynika z postępowania medycznego. 
 
3. Czynności medyczne będą zlecane na podstawie pisemnego zlecenia Zleceniodawcy. 
4. Czynności, o których mowa w ust. 2 wykonywane będą w  obiekcie Zleceniobiorcy w ciągu 
całej doby i  we wszystkie dni tygodnia oraz w dni świąteczne , pod adresem: 
………………………. ………………………… 

§ 3 
1.  W przypadku ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV, HCV u Zleceniodawcy 
zostanie wdrożone  postępowanie wynikające z zasad postępowania poekspozycyjnego, 
które stanowi   Załącznik nr 1. 
2. Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie umowy: 
…………………………………………………………………………….. 
 

§ 4 
1. Wartość umowy opiewa na kwotę …………………………zł. brutto (słownie:……………………………… 



……………………………. ) w tym należny podatek vat         . 
2.  Za wykonane usługi, o których mowa w §  2 ust. 2 , Zleceniodawca zapłaci kwotę, 
obliczoną według  aktualnego cennika Zleceniobiorcy, którego wyciąg stanowi  Załącznik Nr 2 
do niniejszej umowy. 
3.  Za podanie leków antyretrowirusowych Zleceniodawca zapłaci kwotę, za jaką leki te  
zostały zakupione  przez Zleceniobiorcę.  
4.  Faktury VAT będą wystawiane na koniec miesiąca i płatne na konto  
Warszawie, w terminie  30 dni od   daty  dostarczenia  faktury.  
5.  Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy odsetki ustawowe w razie 
niezapłacenia   faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 3. 
6.  W przypadku zmian czynników cenotwórczych niezależnych od stron cennik może ulec 
zmianie.   Zleceniodawca będzie informowany o zmianie cennika na co  najmniej miesiąc 
przed jego  wprowadzeniem. 

 
§ 5 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
 

§ 6 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania ustawy  
o ochronie danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z realizacją 
niniejszej umowy  i oświadcza, że udostępniane dane osobowe pacjentów będą 
wykorzystane jedynie do realizacji  niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1.  Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia .............. 
na okres 36   miesięcy. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

§ 8 
1. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej  
umowy, Strony rozstrzygać będą  polubownie. 
2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla  Zleceniobiorcy. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§  10 
Umowa   sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 
 
 
ZLECENIODAWCA                                                                   ZLECENIOBIORCA 
 


