
UMOWA nr ...............................

Zawarta w Poznaniu dnia ......................... roku pomiędzy:

siedziba:
nr ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
REGON NIP
reprezentowanym przez:
-
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Przychodnia Medycyny Pracy SALUS Sp. z o.o.,
siedziba: 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647263,
REGON 365920433 NIP 7822666059
reprezentowana przez:
- Urszulę Nowak - prezesa zarządu
zwaną dalej Zleceniobiorcą,

o następującej treści:

§ 1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług
polegających na:
1) wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie
pracy,

2) orzecznictwie lekarskim do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3) ocenie możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia
i zagrożenia występujące w miejscu pracy określone w skierowaniach
do badań wystawionych przez Zleceniodawcę, załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.

§ 2

Świadczeniami, o których mowa § 1, objęte zostają osoby pozostające ze
Zleceniodawcą w stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

§ 3

Zakres świadczeń na rzecz Zleceniodawcy, o których mowa w § 1 pkt 1,2,3
oraz ich koszt określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy i może być rozszerzony
zgodnie z aktualnymi wskazówkami w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych
pracowników.



§ 4

1. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych
przez Zleceniobiorcę świadczeń osobiście albo poprzez osobę wskazaną,
w zakresie nie naruszającym tajemnicy lekarskiej.

2. Kontrola, o której mowa w ust.1, może być przeprowadzona w każdym
czasie, po uprzednim powiadomieniu przynajmniej na trzy dni przed
terminem kontroli i uzgodnieniu terminu.

§ 5

W celu prawidłowego wykonania świadczeń Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) udzielania pełnej informacji dotyczących zagrożeń na stanowiskach pracy,
2) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy,
3) zapewnienia możliwości współpracy z Inspektorem BHP.

§ 6

Strony ustalają:
1) w zamian za świadczone usługi o których mowa w §1, pkt 1,2,3 niniejszej umowy
Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacania należności zależnie od rodzaju wykonanych
badań, na podstawie szczegółowego raportu ich wykonania, w terminie 14 dni po
otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Zleceniobiorcy:
………………………………………………………………………………………,
2) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie mogą być naliczone odsetki ustawowe.
3) za przesyłkę listem poleconym faktur za usługi wprowadzona jest opłata na poniższych
zasadach:

- faktury do 200,00 zł brutto koszt przesyłki w wysokości 7,00zł + 23% VAT
pokrywa odbiorca faktury,

- faktury powyżej 200,00 zł brutto koszt przesyłki pokrywa wystawca faktury.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy, a zwłaszcza:

- Ustawa z dnia 26.06.1974 - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z
późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalnoś́ci leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z
późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.06.1997r. o słuzbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1175̇
z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067 z późniejszymi
zmianami),
- Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z dnia 19.11.2018 r. z
późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej słuzby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i̇
przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr149 z 2010r.
poz.1002 z późniejszymi zmianami),



- Ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz.1000,
zm. Dz.U. 2018 poz. 1669 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 8

1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia ..................................
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem, ze skutkiem obowiązującym na koniec miesiąca.

3. Strony mają prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach:
1) nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszej umowie

przynajmniej przez okres jednego miesiąca,
2) odmowie poddania się kontroli.

§ 9

Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sądy właściwe dla siedziby pozwanego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. § 11

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy w
stosunku do osób trzecich.

§ 12

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

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:


