
UMOWA NR ………./2017
o współpracy i świadczeniu usług medycznych z zakresu

profilaktycznej opieki zdrowotnej

Zawarta w dniu…………….2016 roku, pomiędzy:
……………………………………………………............................................................................................................
z siedzibą(dokładny adres)……………………………………………………………………………….......................................................
adres do korespondencji ……………………………………………………….................................................................................
Tel……………………………….. NIP:…………………………………….. REGON……………..............................
reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

a

Vita Sp.z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 15, 50-123 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS
0000597563, NIP 8971818931, Regon 363558850

reprezentowana przez:
Edyta Karasek- Prezes Zarządu
zwanym dalej Zleceniobiorcą,

§ 1
1. Zleceniodawca  zleca,  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  objęcia  opieką  medyczną  pracowników

Zleceniodawcy,  w  tym  do  zapewnienia  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  na  zasadach  zgodnych  z
ustawą  o  służbie  medycyny  pracy  –  t.j.  Dz.U.  2014,  poz.  1184  z  późniejszymi  zmianami  oraz  z
rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  30  maja  1996r.  w  sprawie
przeprowadzania  badań  lekarskich  pracowników  
z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz  orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie  Pracy – Dz. U. Nr 69 poz.332 z 25 czerwca 1996r zgodnie z
zakresem usług określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązuje się  przeprowadzać badania pracowników do celów sanitarno-
epidemiologicznych  na  zlecenie  Zleceniodawcy  w  oparciu  o   Ustawę  z dnia  5  grudnia  2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 ze zm.),
które kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego.

§ 2
1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do wykonywania  świadczeń  medycznych,  o  których  mowa w  §1  ust.1.  

w  VITA  Przychodnia  Lekarzy  Specjalistów  i  Stomatologów ul.  Oławska  15,  50-123  Wrocław,
obejmujących:
a) sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami Zleceniodawcy, polegającej na:

• wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
• orzecznictwie lekarskim dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
• ocenie możliwości wykonywania pracy uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące 
w miejscu pracy;
•prowadzeniu czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby związane z wykonywaną  
pracą;
• wykonywaniu badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób związanych z wykonywaną pracą;
•  rozpoznawaniu  i  ocenie  czynników występujących   w środowisku  pracy  mogących mieć  wpływ  
na zdrowie pracowników Zleceniodawcy;



• zachowaniu tajemnicy lekarskiej oraz danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych;

b) inicjowanie i realizowanie programów promocji zdrowia wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników 
Zleceniodawcy,

c)  gromadzenie  dokumentacji  medycznej  i  przetwarzanie  informacji  o  stanie  zdrowia  osób  objętych
profilaktyczną opieką lekarską i ich ryzyku zawodowym.

§ 3
1. Zleceniobiorca proponuje również wykonanie dodatkowych usług medycznych  nie wchodzących w zakres

badań medycyny pracy, jeżeli wymaga tego stan zdrowia pracownika lub jeśli Zleceniodawca zechce sam
rozszerzyć zakres badań profilaktycznych o dodatkowe usługi medyczne. W takim przypadku wymagany
jest  odrębny  załącznik  do  niniejszej  umowy  precyzujący  dokładny  zakres  usług,  badań  lub  konsultacji
medycznych.  

2. Za usługi,  badania czy  konsultacje  medyczne nie  wykazane w załączniku  cenowym -  załącznik  nr 1 do
niniejszej umowy,  Zleceniobiorca ma prawo domagać się dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4
Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Zleceniobiorcy do:
• przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych na stanowiskach
pracy wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników;
• zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy;
•  kierowania  pracowników na badania  ze skierowaniem stanowiącym załącznik  nr  2 do niniejszej  umowy,
wypełniając je starannie zgodnie ze stanem faktycznym;

§ 5
1. Przychodnia dokonuje rejestracji zgłaszających się na badania pracowników Zleceniodawcy, w terminach   

określonych zgodnie z harmonogramem w formie e-mail:, telefonicznie
2. Badanie  profilaktyczne  kończy  się  orzeczeniem  lekarskim,  którego  dwa  egzemplarze  otrzymuje
pracownik   Zleceniodawcy za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§ 6
1. Za wykonanie świadczeń z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie na podstawie
faktury z załączonym rozliczeniem zgodnym z obowiązującym cennikiem usług, stanowiącym załącznik nr 1.
2.   Do faktury zostanie dołączony wykaz pacjentów i wykonanych dla nich usług.
3. Dopuszcza  się  możliwość  zlecenia  osobom  trzecim  przez  Zleceniobiorcę  niektórych  obowiązków
wynikających z umowy, zgodnie z artykułem 14 Ustawy z 27 czerwca 1997r. o Służbie Medycyny Pracy ( t.j. Dz.
U. 2014  poz.1184 ).
4. Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania płatności wynikającej z faktury w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania, przelewem na konto Zleceniobiorcy:

Bank Pekso SA 88124066701111001066514247
5. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Zleceniobiorcę bez podpisu osoby upoważnionej
ze strony Zleceniodawcy.

§ 7
1. Zleceniodawca  upoważnia  Zleceniobiorcę  do  przetwarzania  danych  pracowników.  Zakres

przetwarzania danych obejmuje:
 nazwisko i imię,
 płeć,
 datę i miejsce urodzenia,
 nr PESEL,
 adres zamieszkania,
 zajmowane stanowisko.

2. Zleceniobiorca oświadcza iż dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wykonania niniejszej
umowy. 

3. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  zachować  dane  w  poufności,  nie  ujawniać  ich  osobom
nieupoważnionym oraz podjąć środki zabezpieczające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.

4. Zleceniobiorca  zapewnia,  iż  będzie  przetwarzał  dane  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi
przepisami w szczególności przepisami ustawy z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy. 



§ 8
1.   Niniejszą umowę zawiera się na czas nieokreślony, obowiązuje od …………………..
2. Strony umowy mają prawo do jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia
przypadającego na koniec miesiąca.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania
naruszeń  lub  istotnych uchybień dotyczących trybu,  zakresu i  jakości  udzielanych świadczeń medycznych
potwierdzonych przez kontrolę zewnętrzną, wypowiedzenie może nastąpić za porozumieniem stron.

§ 9
1. Jakiekolwiek  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  pod  rygorem

nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy szczegółowe.
3.  Spory  wynikające  z  realizacji  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego  dla  siedziby
Zleceniobiorcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................................
..............................................

Zleceniodawca
Zleceniobiorca

Załączniki
1. Załącznik nr  1 - Cennik usług  medycznych
2. Załącznik nr 2 – Wzór skierowania na badania profilaktyczne
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