UMOWA ZLECENIA -WZÓR
zawarta w dniu ...........
pomiędzy Zakładem pracy pod nazwą ..................................................................................................
reprezentowanym przez dyrektora ....................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
podmiotem leczniczym Wojciech Kocoń Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica
MEDEA wpisanym do Księgi Rejestrowej Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 7709,
zwanym dalej Zleceniobiorcą w zakresie opieki medycznej.
§1
Osobami objętymi świadczeniami z tytułu niniejszej umowy są pracownicy Zleceniodawcy w
rozumieniu kodeksu pracy.
§2
Opieka medyczna obejmuje następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:
1. Badanie wstępne obejmuje: badania laboratoryjne ( morfologia krwi, OB, cukier, mocz
badanie ogólne, USR ), RTG klatki piersiowej i badanie lekarskie przez lekarza specjalistę
medycyny pracy.
2. Badanie okresowe obejmuje zakres badania wstępnego ( oprócz badania USR ) oraz badania
wyznaczone dodatkowo przez lekarza medycyny pracy wynikające z narażenia
zawodowego pracowników.
3. Badanie kontrolne - obejmuje badanie lekarskie oraz badania dodatkowe zlecone przez
lekarza medycyny pracy.
4. Leczenie schorzeń i chorób związanych z wykonywaną pracą.
5. Inne świadczenia zdrowotne i profilaktyczne: np. szczepienia ochronne, zabiegi
pielęgniarskie, badanie USG itp.
§3
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są zależności od rodzaju badań i usługi w :
a) siedzibie Zleceniobiorcy lub wskazanym przez niego miejscu,
b) siedzibie Zleceniodawcy
2. Zleceniobiorca wykonuje usługi na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez
osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę.
3. Skierowanie winno zawierać:
a) rodzaj badania lub usługi,
b) ilość pracowników kierowanych na badania, z podaniem ich pełnych danych
personalnych,
c) zajmowane stanowisko pracy i warunki pracy każdego z pracowników z podaniem
czynników narażenia zawodowego,
d) inne dane istotne dla Zleceniobiorcy w zakresie zlecanych badań,
4. Zleceniobiorca świadczy swoje usługi indywidualnie lub grupowo.
§4
1. Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy w przypadku badań wstępnych, okresowych i
kontrolnych każdorazowo zaświadczenie po wykonaniu usługi o przydatności lub
nieprzydatności do pracy, a pracownikowi wydaje wyniki badań dodatkowych. W
przypadku innych świadczeń zdrowotnych przekazuje informację o zakresie wykonanej
usługi.
2. Zleceniobiorca prowadzi rejestrację oraz dokumentację medyczną pracowników

Zleceniodawcy objętych niniejszą umową i przechowuje ją przez okres 20 lat.
§5
Zleceniodawca wobec Zleceniobiorcy zobowiązuje się do:
1. Przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.
2. Zapewnieniu udziału w komisji BHP działającej na terenie zakładu pracy.
3. Zapewnieniu możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków
pracy.
4. Udostępnieniu dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do
ochrony zdrowia.
§6
1. Należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych grupowych lub indywidualnych są
ustalane każdorazowo wg cennika obowiązującego w lecznicy na dzień wykonania usługi.
2. W przypadku indywidualnie udzielanych podstawowych świadczeń medycznych stosuje się
zniżkę w wysokości 10% (badania przez lekarza specjalistę medycyny pracy, RTG klp, OB.,
morfologia, cukier, USR, mocz badanie ogólne).
3. Przez świadczenia grupowe rozumie się badania jednorazowo skierowanych pracowników
w liczbie powyżej 20 osób.
4. Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę z tytułu wykonanej usługi w następujący sposób:
a) w przypadku wykonania świadczeń grupowych po wykonaniu usługi,
b) w przypadku wykonania świadczeń indywidualnych raz w miesiącu w ostatnim dniu
danego miesiąca.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tytułu wykonanych
świadczeń zdrowotnych w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku gotówką lub przelewem na
konto Zleceniobiorcy - Lecznica MEDEA : PKO BP S.A. XIX O/W-wa ul. Andersa 8, 37
1020 1013 0000 0102 0004 7878.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności będą pobierane odsetki ustalone ustawowo.
§7
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
§8
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w przypadku niedopełnienia
obowiązków przez Zleceniodawcę określonych w §5 lub Zleceniodawca zalega z płatnościami
dłużej niż 30 dni.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§ 12
Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane
będą przed Sądem Polubownym ( stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie
do Sądu powszechnego ).

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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