
                               
    Umowa o świadczenia z zakresu medycyny pracy

Zawarta w dniu .....................rok
pomiędzy: 

NIP
KRS 
reprezentowana  przez: 

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

Niepublicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  „Przychodnia  –  Nowy  Dwór Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 91 A
kod 54-438,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla  Wrocławia  –
Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS 0000162735, numer Regon 932916565,

reprezentowaną
przez..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  są  zasady  i  warunki  oraz  zakres  udzielania  przez
Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny
pracy.  

§ 2 

Przedmiot zlecenia

1. Zleceniodawca zleca  Zleceniobiorcy, a  Zleceniobiorca przyjmuje  do  wykonania
następujące świadczenia zdrowotne :



a) badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie określonym w Rozporządzeniu
Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  30  maja  1996r.  w  sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy;

b) orzecznictwo  lekarskie  dla  celów  przewidzianych  w  Kodeksie  Pracy  i
odpowiednich przepisach wykonawczych;

c) wykonywanie  badań  okresowych  poza  ustalonymi  terminami  i  orzekanie  o
możliwości  wykonywania  dotychczasowej  pracy  na  podstawie  skierowania
Zleceniodawcy w szczególnych przypadkach;

d) udział lekarza w Komisji BHP, przegląd stanowisk pracy.

2. Świadczenia  zdrowotne  opisane  w  pkt  1  niniejszego  paragrafu  Zleceniobiorca
obowiązany jest wykonywać na rzecz pracowników zatrudnionych u Zleceniodawcy
po  otrzymaniu  skierowania  wystawionego  przez  Zleceniodawcę zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  oraz  w  zakresie  wynikającym  z  otrzymanego
skierowania.

3. Świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywane będą w siedzibie
Zleceniobiorcy, a w przypadku konieczności wykonania badań psychotechnicznych –
poza  siedzibą  Zleceniobiorcy w  umówionej  placówce  służby  zdrowia  w  dniu  i
godzinie wskazanej przez Zleceniobiorcę.

§ 3

                                                    Prawa i obowiązki stron

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:

a) przekazywania  Zleceniobiorcy informacji o wystąpieniu czynników szkodliwych
dla zdrowia lub uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych
czynników;

b) zapewnienia  udziału  lekarza  Zleceniobiorcy w  Komisji  BHP  działającej  u
Zleceniodawcy zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy;

c) zapewnienia  możliwości  przeglądu  stanowisk  pracy  w  celu  dokonania  oceny
warunków pracy;

d) udostępniania  na  żądanie  Zleceniobiorcy dokumentacji  wyników  kontroli
warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  wykonywać  świadczenia  będące  przedmiotem
niniejszego zlecenia ze starannością wynikającą z wiedzy medycznej oraz zasad etyki
zawodowej.



3. Zleceniobiorca zobowiązany  jest  zapewnić  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych
objętych  przedmiotem  niniejszego  zlecenia  przez  lekarzy  uprawnionych  do
wykonywania tego rodzaju świadczeń.

4. Orzeczenia  lekarskie  do  celów  profilaktycznych  wydawane  będą  pracownikom  i
Zleceniodawcy w formie zaświadczeń.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy
Zleceniodawca zobowiązuje  się  do  uiszczenia  na  rzecz  Zleceniobiorcy
wynagrodzenia  w  wysokości  wynikającej  z  cennika  świadczeń  zdrowotnych
stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

2. Cennik, o którym  mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, stanowiący Załącznik numer
1 do niniejszej  umowy,  będzie  podlegał  waloryzacji  z  dniem pierwszego stycznia
każdego roku o wskaźnik inflacji publikowany przez Prezesa GUS, przy czym zmiana
wynikająca z przedmiotowej waloryzacji nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, cennik, o którym
mowa w pkt  1 niniejszego paragrafu,  stanowiący Załącznik  numer 1 do niniejszej
umowy, może podlegać okresowym zmianom, w szczególności dyktowanym zmianą
cen rynkowych objętych zleceniem świadczeń, przy czym zmiany te wiążą strony,
jeżeli  Zleceniodawca wyrazi  na  nie  zgodę.  O  dokonanej  zmianie  Zleceniobiorca
zawiadamia  Zleceniodawcę. Brak  oświadczenia  Zleceniodawcy w  terminie  dwóch
tygodni  od  daty zawiadomienia  go przez  Zleceniobiorcę o  dokonanych  zmianach,
uważa  się  za  wyrażenie  zgody  na  dokonane  zmiany.  W  razie  braku  zgody
Zleceniodawcy na  dokonane  zmiany,  Zleceniobiorcy przysługuje  prawo  do
jednostronnego  rozwiązania  niniejszej  umowy  za  jednomiesięcznym  terminem
wypowiedzenia.

 
4. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 płatne będzie przelewem na konto bankowe

Zleceniobiorcy na podstawie Faktur VAT/rachunku wystawionych, w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury.

5. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT/rachunków bez
podpisu osoby upoważnionej.

§ 5

  Czas trwania

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje począwszy od dnia …..................... roku  na czas
nieokreślony.



2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem z
mocą na ostatni dzień następnego miesiąca.

3. W przypadku rażącego naruszenie przez którąkolwiek ze stron postanowień niniejszej
umowy, polegającego w szczególności na:

a) zaniechaniu  wykonania  przez  Zleceniobiorcę świadczeń  objętych  przedmiotem
niniejszej  umowy  pomimo  spełnienia  ze  strony  Zleceniodawcy oraz  jego
pracowników  przesłanek  aktualizujących  obowiązek  wykonania  przez
Zleceniobiorcę tego rodzaju świadczeń;

b) opóźnieniu  przez  Zleceniodawcę z  zapłatą  Zleceniobiorcy wynagrodzenia
przekraczającym okres jednego miesiąca,

- każda ze stron ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania
terminu wypowiedzenia.

§ 6

      Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  umowy wymagają  aneksu w formie pisemnej  pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 paragrafu 4 niniejszej umowy.

2. w sprawach nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Strony zgodnie poddają spory mogące wyniknąć z realizacji  niniejszej umowy pod
rozstrzygnięcia Sądu właściwości ogólnej Zleceniobiorcy.

4. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                    Zleceniobiorca:


