UMOWA
zawarta w dniu ……………...... r. w Tczewie pomiędzy

……..………………………………………………….................................................................
....... z siedzibą w ........................................................................ NIP………..……….…….
wpisanym do ...................................................................................................................pod nr
.............................
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
-aPrzychodnia Rogowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z
siedzibą w Tczewie (83-110) ul. 30-go Stycznia 55, NIP 593 21 81 965, KRS 0000577437 Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - reprezentowaną przez Macieja Rogowskiego - Prezesa
Zarządu Komplementariusza tejże spółki,
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

&1
Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki
medycznej, polegających na wykonywaniu: wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
lekarskich pracownikom zatrudnionym przez Zleceniodawcę lub osobom, które zamierza
zatrudnić.
&2
Podstawą do wykonania badań profilaktycznych jest ważne skierowanie wystawione przez
Zleceniodawcę.
&3
Zleceniobiorca dokonuje badań lekarskich i wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi
aktualnie przepisami w zakresie profilaktycznej opieki medycznej, wiedzą i własnym
doświadczeniem.
&4
Zleceniobiorca może zlecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych
(np. laboratoryjnych) i konsultacji w wybranych przez siebie jednostkach organizacyjnych.
&5
Zleceniodawca w ramach współpracy z lekarzem medycyny pracy zatrudnionym przez
Zleceniobiorcę zobowiązuje się do:
1. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia wraz z
aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
2. zapewnienia udziału w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
3. zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk w celu oceny warunków pracy,
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4. udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do
ochrony zdrowia,
5. wyznaczania do okresowych badań laboratoryjnych i lekarskich pracowników wg listy na
dany dzień,
6. kierowania pracowników na badania wstępne i kontrolne do laboratoriów i gabinetów
specjalistycznych.
&6
1. Wynagrodzenie za badania lekarskie i badania dodatkowe zostaje ustalone wg załączonego
cennika (Załącznik nr 1).
2. Należność będzie regulowana po wykonaniu usług i wystawieniu faktury przez
Zleceniobiorcę.
3. Faktura z 14 - dniowym terminem płatności, wystawiana będzie ostatniego dnia każdego
bieżącego miesiąca, doręczana Zleceniodawcy i będzie opiewać na kwotę odpowiadającą sumie
należności za wykonane badania lekarskie w tym miesiącu rozliczeniowym.
4. Należność uiszczana będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w
fakturze.
&7
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku
płatności ze strony Zleceniodawcy za dwa kolejne okresy płatności.
&8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
&9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
&10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.
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