
UMOWA NR ……./20/S

 NA BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

Zawarta w dniu ………………………. r. w Opolu pomiędzy:

…………………………………………………….

ul. ………………………………………………

………………………………………………….

NIP ………………… REGON………………………..

osoba reprezentująca: ……………………………………….

dalej Zleceniodawca

a

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ

ul. Wróblewskiego 46

45-759 Opole

NIP 7542605915, REGON 531563611

osoba reprezentująca: Paweł Salachna - Dyrektor

dalej Zleceniobiorca

o następującej treści:

§ 1

Zleceniobiorca obejmuje pracowników oraz kandydatów do pracy  Zleceniodawcy (opieką zdrowotną określoną w ustawie z dnia 27.06.1997 o

służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1184) w zakresie określonym w § 2 umowy.

§ 2

Zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Zleceniobiorcę na rzecz osób skierowanych przez Zleceniodawcę obejmuje:

1. Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy.

2. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną ze względu na warunki pracy.

§ 3

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w § 2 wykonane będą w siedzibie Zleceniobiorcy.

2. Badania  wykonywane będą w gabinecie lekarskim nr 233 w każdy poniedziałek od godz. 13.30   do 15. 00  i środę od godz. 14.00 do 15.00

(tel. kontaktowy do gabinetu lekarza medycyny pracy 261-62-54-49  w godzinach pracy poradni)

 Podstawą  wykonania  świadczeń  jest  pisemne  skierowanie  Zleceniodawcy  zawierające  między  innymi  dane  osobowe  pracownika,

określenie dokładne rodzaju pracy, którą ma wykonywać, opis zagrożeń na danym stanowisku pracy, rodzaj badania.

§ 4

1. Zleceniobiorca  po  przeprowadzeniu  określonych  w  §  2  pkt.  1  badań  oraz  innych  wymaganych  przepisami  wypadkach  wystawia

zaświadczenia lekarskie odpowiedniej treści, zgodnych z rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie

przeprowadzenia badań lekarskich pracowników i zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich

wydawanych do celów przewidywanych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zm.) które wręcza badanemu pracownikowi.

2. Zleceniobiorca  może  wykonać  jedynie  te  badania,  które  wynikają  ze  wskazówek  metodycznych  w  sprawie  przeprowadzania  badań

profilaktycznych pracowników, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5

Zleceniodawcy służy prawo kontrolowania sposobu wykonywania przez Zleceniobiorcę postanowień umowy.

§ 6

Zleceniodawca zobowiązany jest wobec Zleceniobiorcy do:

1. Informacji  o  występowaniu  czynników szkodliwych  dla  zdrowia  lub  warunków  uciążliwych  wraz  z  aktualnymi  wynikami  badań  i

pomiarów tych czynników.

2. Zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie Zleceniodawcy.

3. Zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.

4. Udostępnienia dokumentacji wyników kontroli, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.



§ 7

1. Zleceniodawca za wykonane badania zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej

umowy.

2. Lekarz zakresu medycyny pracy może poszerzyć zakres  badań profilaktycznych o konieczne badania specjalistyczne,  konsultacje oraz

badania laboratoryjne.

3. Zleceniodawca będzie uiszczał należność  za wykonane badania na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT wystawianych za

okresy miesięczne na koniec miesiąca kalendarzowego.

Faktura płatna przelewem na konto 63 1130 1219 0026 3006 1820 0005 Zleceniobiorcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury.

4. Zwłoka w płatności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.

§ 8

Zleceniobiorca  może  w  przypadku  braku  możliwości  realizacji  niektórych  świadczeń  we  własnej  siedzibie  zlecić  ich  wykonanie  innym

zakładom  opieki  zdrowotnej  lub  podmiotom  wykonującym  te  świadczenia  w  ramach  praktyki  indywidualnej  specjalistyczne  konsultacje

lekarskie.

§ 9

Umowę zawiera się na czas określony, od …………….. r.  do ……………….. r. z możliwością jej przedłużenia.

§ 10

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny badań wyszczególnionych w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy . O zmianie cen Zleceniobiorca

będzie zawiadamiał Zleceniodawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 11

Umowa ulega rozwiązaniu:

1. Z upływem czasu, o której mowa w § 9,

2. Z dniem zakończenia udzielania świadczeń objętych umową,

3. Wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

4.  Wskutek  oświadczenia  jednej  ze  stron,  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w przypadku gdy  druga strona rażąco  narusza  istotne

postanowienia umowy.

§ 12

1.Zmiany umowy może nastąpić za zgodą obu Stron.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nie ważności.

 § 13

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają  właściwości Sądu siedziby Zleceniobiorcy.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

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

ZLECENIOBIORCA                                     ZLECENIODAWCA


