UMOWA
zawarta w dniu ……………………...... w Antoniewie k/Łodzi pomiędzy Zleceniodawcą o
nazwie

a Zleceniobiorcą o nazwie
IMI-MED CENTRUM MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNE
Ireneusz Stawowski
95-070 Antoniew k/Łodzi ul. Dorotki 4
NIP 727-121-67-96
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania świadczeń
medycznych dla pracowników Zleceniodawcy, wg zasad określonych w niniejszej umowie
oraz rozporządzeniu MZiOS z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników (Dz.U. Nr 69 poz. 332) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z
Ustawą o zmianie ustawy służbie medycyny pracy /Dz.U.Nr.220 poz.1416 z 2008r./
2. Świadczenia medyczne obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
i kandydatów na pracowników Zleceniodawcy.
§2
Badania, o których mowa w § 1 będą wykonywane w
IMI-MED CENTRUM MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNE
95-070 Antoniew k/Łodzi ul. Dorotki 4
§3
1. Świadczenia medyczne będą wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez
Zleceniodawcę /wzór skierowania w załączniku do umowy/.
2. Skierowanie musi zawierać określenie rodzaju badania, jakie ma być wykonane, określenie
stanowiska pracy, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony oraz o występujących
na danym stanowisku czynnikach szkodliwych dla zdrowi lub uciążliwych.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
Przekazywania Zleceniobiorcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych
czynników.
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2. Udostępniać Zleceniobiorcy dokumentację z wyników kontroli warunków pracy w części
odnoszącej się do ochrony zdrowia.
§5
1. Terminy badań okresowych i kontrolnych ustala przedstawiciel Zleceniodawcy
w porozumieniu ze Zleceniobiorcą, w oparciu o wskazówki metodyczne zawarte
w cytowanym na wstępie rozporządzeniu.
2. Zakres badań ustala Zleceniobiorca w oparciu o obowiązujące wskazówki metodyczne
i na podstawie przekazanych przez Zleceniodawcę informacji o występowaniu czynników
szkodliwych lub uciążliwych.
§6
1. Świadczenia medyczne będą wykonywane przez Zleceniobiorcę zgodnie z wymogami
wiedzy medycznej, uprawnieniami i wskazówkami metodycznymi zawartymi
w cytowanym rozporządzeniu.
§7
1. Orzeczenia lekarskie będą wydawane w formie orzeczeń, wg wzorów określonych
w cytowanym na wstępie rozporządzeniu.
2. Orzeczenia lekarskie będą przekazywane Zleceniodawcy i pracownikowi skierowanemu na
badania.
3. Dokumentacja medyczna będzie prowadzona przez Zleceniobiorcę w formie wzorów
określonych w cytowanym rozporządzeniu.
§8
Rozliczenie za wykonane usługi będzie następować po wystawieniu faktury za cały miesiąc
wraz z dołączonym imiennym wykazem przebadanych pracowników.
§9
1. Należność za wykonanie usługi zostaje ustalona zgodnie z cennikiem zamieszczonym w
załączniku do umowy.
2.Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić ustalone wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury przelewem.
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§10
1. Umowa zostaje zawarta na czas jednego roku, począwszy od dnia ……………………z
możliwością jej przedłużeni na kolejny rok.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem miesięcznym,
liczonym od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie nastąpiło.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§13
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają orzecznictwu
sądów powszechnych.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca
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