UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY
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:______________________________________________________________________________
zwaną dalej: „Zleceniodawcą”,
a
Centrum Diagnostyki Medycznej ENDOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w G dańsku, 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,
reprezentowaną przez: Marię Lizakowską-Kmieć – partnera Spółki
zwaną dalej: „Zleceniobiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w postaci profilaktycznych badań
lekarskich pracowników Zleceniodawcy w zakresie określonym w art. 229 Kodeksu pracy
oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30
maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996, nr 69, poz. 332 z
późniejszymi zmianami).
2. Świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w postaci badań profilaktycznych może w
szczególności polegać na:
a) wstępnych badaniach lekarskich osób przyjmowanych do pracy, w tym pracowników
młodocianych jak również osób przenoszonych na inne stanowisko, tak w
szczególności gdy nowe stanowisko pracy związane jest z występowaniem czynników
szkodliwych dla zdrowia bądź w warunkach uciążliwych,
b) okresowych badań lekarskich pracowników,
c) kontrolnych badaniach lekarskich, związanych z niezdolnością pracownika do pracy
trwającą dłużej niż 30 dni,
d) badaniach lekarskich pracowników, w razie zgłoszenia przez pracownika
Zleceniodawcy niemożności wykonywania dotychczasowej pracy z powodu:
a. szkodliwego wpływu wykonywanej pracy,
b. ciąży,
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c.

wystąpienia objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, wypadku
przy pracy lub stwierdzenia choroby zawodowej pracownika niezaliczonego do
żadne z grup inwalidów;
e) badaniach lekarskich pracowników zatrudnionych na stanowiskach mogących
stwarzać zagrożenie dla zdrowia, w tym stanowiskach na których stwierdzono
przypadki choroby zawodowej,
f) badaniach lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach występowania
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
g) innych badaniach uzgodnionych bezpośrednio i indywidualnie przez Strony Umowy.
3. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, o
którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Zleceniobiorca może poszerzyć zakres badania profilaktycznego o dodatkowe
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy
termin następnego badania, niż to określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o
którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla
prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których, stanowią część
badania profilaktycznego. Koszty tych badań i konsultacji ponosi Zleceniodawca.
§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 ust. 1 niniejszej Umowy przepisami
prawa.
2. Zleceniobiorca 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.
1.
2.

3.

§3
Niniejsza Umowa jest zawarta na czas określony jednego roku, tj. do dnia ________________ r.
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.
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.

§4
Zleceniobiorca zapewni przeprowadzenie profilaktycznych badań 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.
§5
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1. Badania profilaktyczne wykonywane będą w oparciu o skierowania wydane przez
Zleceniodawcę. Wzór skierowania na badanie profilaktyczne stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
2. W skierowaniu Zleceniodawca zobowiązany jest określić:
1) imię i nazwisko pracownika,
2) rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
3) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne
stanowiska pracy - stanowisko pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym
przypadku Zleceniodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk
pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
4) w przypadku pracowników - stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
5) informacje o występowaniu na stanowisko lub stanowiska pracy, o których mowa w
pkt 2) i 3) powyżej, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych
oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
wykonanych na tych stanowiskach.
§6
Za wykonanie usług objętych niniejszą Umową, Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenia w wysokości uzależnionej od ilości wykonanych badań profilaktycznych,
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, 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.
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.
1.

§7
1. Zleceniobiorca zobowiązuję się ponadto do:
a) prowadzenia rejestru przyjętych na badania pracowników Zleceniodawcy,
b) przechowywania kart badań, w tym ich wyników i badań dodatkowych pracowników
Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca po przeprowadzeniu badania profilaktycznego wydaje na jego podstawie
orzeczenie lekarskie stwierdzające:
a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
b) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

§8
1. Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do:
a) przekazywania informacji o występowaniu na terenie Zleceniodawcy czynników
szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami
badań i pomiarów tych czynników,
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b) informowania i udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy na
terenie Zleceniodawcy, w szczególności w części odnoszącej się do zdrowia,
c) do podjęcia innych działań, pozostających w zakresie świadczonych umownie usług
na podstawie wniosku złożonego i przekazanego przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje będące efektem nie wypełnienia
obowiązków ciążących po stronie Zleceniodawcy, w tym w szczególności, o których mowa
w ust. 1 powyżej, których konsekwencje doprowadziły do powstania jakiejkolwiek
szkody po stronie Zleceniodawcy.
3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób
skierowanych na badania profilaktyczne do Zleceniobiorcy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji przekazywanych na podstawie niniejszej 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. 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:
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Załącznik nr 1 - Wykaz i adresy placówek Zleceniobiorcy.
Załącznik nr 2 - Wzór skierowania na badanie profilaktyczne.
Załącznik nr 3 - Cennik usług Zleceniobiorcy.
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