UMOWA O ŚWIADCZENE USŁUG MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE BADAŃ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

zawarta w dniu _________________ roku w Gdańsku pomiędzy:
_____________________________________z siedzibą w ________________, przy ulicy _________________
__________________, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS____________________, NIP:__________________, REGON:_____________
reprezentowanym przez:______________________________________________________________________________
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
Centrum Diagnostyki Medycznej ENDOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Dąbrówki 56, 80-041 Gdańsk,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000767837, NIP: 5832832386, REGON: 192956790,
reprezentowanym przez: Marię Lizakowską – Kmieć – partnera Spółki,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy jest wykonywanie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
pracownikom Zleceniodawcy w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2006 roku (Dz.U. 2005, nr 25, poz. 191) w sprawie badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, nr 947 – tekst jednolity).
§2
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zleceniodawcy usług wymienionych w § 1 niniejszej Umowy, na warunkach i w zakresie
określonym niniejszą Umową oraz wskazanymi w § 1 niniejszej Umowy przepisami
prawa.
2. Zleceniodawca świadczyć będzie usługi objęte niniejszą Umową w ramach prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej, z dochowaniem należytej staranności, za pomocą
profesjonalnego personelu medycznego posiadającego wiedzę, doświadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy.
3. Zleceniobiorca zapewni przeprowadzenie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
pracowników Zleceniodawcy będących przedmiotem niniejszej Umowy w placówkach

spełniających wymagania dla świadczenia usług objętych Umową. Wykaz i adresy
placówek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§3
1. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się co rok, na wniosek
Zleceniodawcy.
2. Dokumentacja badania tzn. rejestr przyjętych pracowników, skierowania, karty badania,
wyniki badań przechowywane są w siedzibie Zleceniobiorcy.
3. Książeczkę badań do celów sanitarno-epidemiologicznych otrzymuje pracownik.
§4
1. Zleceniodawca w ramach współpracy z lekarzem medycyny pracy zobowiązuje się
do przedstawienia w skierowaniu na badania charakterystyki prac, które wykonuje bądź
będzie wykonywać pracownik w procesie produkcji i obrotu żywnością.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób
skierowanych na badania do Zleceniobiorcy.
3. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych wykonywane będą na podstawie
i w oparciu o skierowania wydane przez Zleceniodawcę. Wzór skierowania na badanie
dla celów sanitarno-epidemiologicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§5
1. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dzieli się na badanie lekarskie
i laboratoryjne.
2. Zleceniobiorca, na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych,
wydaje oraz przekazuje osobie badanej oraz Zleceniodawcy, orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań (o zdolności do wykonywania prac), czasowym albo trwałym
przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki, przy wykonywaniu
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
dokumentując jego wynik w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, której
wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia Zleceniobiorca wpisuje
do książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
§6
1. Za wykonanie usług objętych niniejszą Umową, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości uzależnionej od ilości wykonanych badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych, naliczane w okresach miesięcznych, według stawek wynikających
z Cennika Usług, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie dokonywana
na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia
wystawienia faktury VAT, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
w mBanku o numerze: 16 1140 2004 0000 3402 3342 6014 lub inny wskazany
przez Zleceniobiorcę w treści faktury VAT. Załącznikiem do wystawionej faktury VAT będzie
zestawienie wykonanych badań.
3. Strony ustalają, iż dniem zapłaty jest dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym
Zleceniobiorcy.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo podwyższenia stawek objętych Cennikiem Usług
z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika
inflacji (CPI). Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany niniejszej Umowy.

5. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, Zleceniobiorca może
otrzymywać także inne wynagrodzenie, na warunkach uzgodnionych przez Strony.
§7
1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas określony jednego roku, tj. do dnia _________________ r.
2. Po upływie okresu obowiązywania Umowy, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
niniejsza Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony z możliwością
jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w każdym czasie
ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, w przypadku istotnego naruszenia
przez Zleceniodawcę przepisów niniejszej Umowy polegającego w szczególności
na opóźnieniu się przez Zleceniodawcę z zapłatą należności wynikających z niniejszej
Umowy.
§8
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji przekazywanych na podstawie Umowy w związku z prowadzoną
współpracą. Informacje, o których mowa wyżej, mogą być udostępnione tylko takim
osobom związanym ze Stronami, dla których jest to niezbędne lub uprawnionym organom
państwowym.
2. Zobowiązania dotyczące poufności wiążą strony bezterminowo, chyba że Strony w formie
pisemnej postanowią inaczej.
1.
2.
3.
4.

§9
Wszelkie powstałe na tle niniejszej Umowy spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności,
podpisania przez strony pisemnego aneksu.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

§ 10
Strony niniejszej Umowy oświadczają zgodnie, że zapoznały się z jej treścią i przyjmują ją do
wiadomości i wykonania oraz podpisały i otrzymały jednobrzmiące egzemplarze.

___________________________
data, podpis i pieczątka Zleceniodawcy

___________________________
data,podpis i pieczątka Zleceniobiorcy

Załączniki:
Załącznik nr 1 - wykaz i adresy placówek Zleceniobiorcy,
Załącznik nr 2 - wzór skierowania na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
Załącznik nr 3 - cennik usług Zleceniobiorcy.

