UMOWA ............/2017
Zawarta w dniu ..............2017 w Gdyni pomiędzy:
..............................................................
..............................................................
.............................................................
NIP:...................................

reprezentowaną przez:
1.

...............................................................

2.

...............................................................

zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
EUROMEDICUS Sp. z o.o. w Gdyni ul. Czechosłowacka 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039532,
reprezentowaną przez:
1.

Lech WALCZAK – Prezes Zarządu

zwaną dalej Zleceniobiorcą o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz pracowników Zleceniodawcy:
a) badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz sanitarno - epidemiologicznych,
b) oceny możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
c) orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
d) czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z
wykonywaną pracą,
e) udzielenie pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach.
§ 2.
1. Po przeprowadzonych badaniach oraz ocenie narażeń zawodowych występujących na stanowisku pracy
Zleceniobiorca wystawi:
a) zaświadczenie lekarskie o zdolności, bądź utracie zdolności do pracy,
b) zaświadczenie lekarskie o konieczności przeniesienia do pracy na innym stanowisku,
c) wpis do książeczki sanitarno -epidemiologicznej
2. Zaświadczenie Zleceniobiorca wydaje pracownikowi Zleceniodawcy w dwóch egzemplarzach.
§ 3.
1. Rejestracja pracowników Zleceniodawcy odbywa się w gabinecie Medycyny Pracy, pok. 122, I piętro,
przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni, za okazaniem skierowania wystawionego przez Zleceniodawcę do lekarza
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
2. Badania profilaktyczne Zleceniobiorca wykonuje na podstawie skierowania wystawionego przez Zleceniodawcę
do lekarza według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
§ 4.
1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy informację na skierowaniu o występowaniu czynników szkodliwych
dla zdrowia lub warunków uciążliwych (Dz. Ust. Nr 69 poz. 332 z 1996 r.) wraz z aktualnymi wynikami badań i
pomiarów tych czynników.
2. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy:
a) udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
b) możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
c) wgląd do dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

§ 5.
1. W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca może zlecić wykonanie świadczeń (badań diagnostycznych i
specjalistycznych lekarskich) innym podmiotom wykonującym te świadczenia, o czym powiadomi
Zleceniodawcę.
2. Kosztem świadczeń, o których mowa w ust.1. Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę. Cena wg cennika,
będącego załącznikiem nr 2 do umowy.
§ 6.
1. Koszt badania pracownika obejmuje koszty wykonania wskazanych badań laboratoryjnych, diagnostycznych i
lekarzy specjalistów według cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy oraz koszty wynikające z
realizacji świadczenia według § 5 umowy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w
Załączniku nr 2 do umowy, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana cennika nastąpi w formie aneksu po
wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Odpłatność ogółem za dany miesiąc jest sumą kosztów badań wykonanych na rzecz pracowników
Zleceniodawcy w danym miesiącu.
3. Zleceniodawca płacić będzie należność Zleceniobiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT na konto w
banku PKO BANK POLSKI S.A. o numerze 09 1440 1026 0000 0000 0038 1168 w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia pod rygorem naliczania odsetek ustawowych.
1.
2.

§ 7.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z mocą od dnia ..................2017 r.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
zawartym w § 7 ust. 1. umowy.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy po wyczerpaniu innych możliwości
porozumienia się właściwe będą sądy powszechne według właściwości Zleceniobiorcy.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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