UMOWA
Zawarta w Krakowie dnia …...........................roku pomiędzy
Spec-Med Sp.z.o.o. ul. Emaus 7/1, 30-201 Kraków nr KRS 0000348622, zwanej w dalszej części umowy
„Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez
lek.med. Lidię Wójcik-Świtek – Prezesa Zarządu
a
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................ zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
reprezentowanym przez
…............................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie opieki
medycznej przez Zleceniobiorcę na rzecz pracowników Zleceniodawcy w oparciu o obowiązujące przepisy
wynikające z Ustawy z dnia 27.06.1997 „O służbie medycyny pracy” Dz.U. nr 96 poz 593 oraz z
późniejszymi zmianami.
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzania standardowych badań wstępnych, okresowych i
kontrolnych dla pracowników Zleceniodawcy. Pracownicy winni zgłaszać się do placówki medycznej ze
skierowaniem od pracodawcy.
§3
Zleceniobiorca świadczyć będzie usługi będące przedmiotem umowy od dnia.................................... w
Spec-Med Sp.zo.o. W Krakowie przy ul. Emaus 7/1 dla kandydatów do pracy i czynnych zawodowo
pracowników.
§4
Strony ustalają odpłatność za usługi medyczne świadczone przez Spec-Med Sp.z.o.o.
w wysokości za jednego pracownika.

Badanie profilaktyczne podstawowe z wydaniem zaświadczenia przez lekarza medycyny
pracy:
- badania analityczne (morfologia, OB, mocz)
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie lekarza medycyny pracy – wydanie zaświadczenia.
Badanie profilaktyczne podstawowe i sanitarno-epidemiologiczne z wydaniem
zaświadczenia/orzeczenia przez lekarza medycyny pracy dla pracowników gdzie na
stanowisku wymagana jest książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych:
- badania analityczne (morfologia,OB,mocz,).
- opracowanie pielęgniarskie.
- badanie lekarskie – wydanie zaświadczenia/orzeczenia.
Badanie profilaktyczne dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, lub
pracujących z wysiłkiem głosowym :
- badania analityczne (morfologia, OB, mocz)
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie okulistyczne lub laryngologiczne
- badanie lekarza medycyny pracy - wydanie zaświadczenia.

Badanie profilaktyczne dla pracowników z uprawnieniami kierowcy jeżdżących
samochodami służbowymi posiadających prawo jazdy kat. B niezawodowe:
- badania analityczne (glukoza)
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie okulistyczne
- badanie lekarza medycyny pracy i lekarza uprawnionego do badań kierowców – wydanie
zaświadczenia.
Badanie profilaktyczne dla pracowników narażonych na wibrację:
- RTG nadgarstków
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie lekarza medycyny pracy – wydanie zaświadczenia.
Badanie profilaktyczne dla pracowników pracujących na wysokości, lub przy maszynach w
ruchu, lub w hałasie, lub kierowców zawodowych:
- badania analityczne (glukoza, EKG)
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie okulistyczne
- badanie laryngologiczne
- badanie neurologiczne
- badanie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań kierowców –
wydanie zaświadczenia.
Badanie profilaktyczne dla pracowników pracujących na wysokości + wibracje,
- badania analityczne (glukoza)
- RTG nadgarstków
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie okulistyczne
- badanie laryngologiczne
- badanie neurologiczne
- badanie lekarza medycyny pracy - wydanie zaświadczenia.
Badanie profilaktyczne dla pracowników pracujących na stanowiskach decyzyjnych:
- badania analityczne (lipidogram, EKG)
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie lekarza medycyny pracy – wydanie zaświadczenia.
Badanie profilaktyczne dla pracowników mających kontakt ze szkodliwymi czynnikami
chemicznymi:
- badania analityczne (próby wątrobowe)
- opracowanie pielęgniarskie
- badanie laryngologiczne
- badanie lekarza medycyny pracy – wydanie zaświadczenia.
Badanie kontrolne po chorobie
Wizyta doraźna u lekarza
Badania psychologiczne dla kierowców wszystkich kategorii
i operatorów maszyn jezdniowych

Badania psychologiczne dla operatorów wózków i sprzętu budowlanego
Badania psychologiczne dla kierowców kat. B (amatorskie) jeżdżących
samochodami służbowymi.
W cenę badań wliczony jest koszt badania EKG, audiometrycznego i spirometrycznego jeśli
na zajmowanym stanowisku jest ono wymagane.
§5
Faktura za ilość pracowników przebadanych w danym miesiącu będzie wystawiana na koniec miesiąca.
Należność płatna w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury (dla firm zatrudniających powyżej 20
pracowników lub po wcześniejszym uzgodnieniu. Dla firm zatrudniających poniżej 20 pracowników
płatność gotówką w dniu badania).
§6
W przypadku zwłoki w realizacji należności objętych fakturą Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty
odsetek ustawowych.
§7
1.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3.
Bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę można rozwiązać za zgodą obu stron.
4.
Zleceniobiorca ma prawo odstąpienia od umowy w razie zalegania przez Zleceniodawcę z
płatnościami.
5.
Zleceniodawca jest płatnikiem VAT o numerze NIP …................................................... i upoważnia
Zleceniobiorcę o numerze NIP 945-213-76-76 do wystawiania faktur bez podpisu swego przedstawiciela.
§8
Zmiany w postępowaniach niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Podpisy:
Zleceniobiorca

Zleceniodawca

