Załącznik nr 2 do zaproszenia
UMOWA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH I INNYCH
ŚWIADCZEŃ

zawarta w dniu …………pomiędzy:
…………………………………….. z siedzibą przy ul. ……………………………………………
reprezentowanym przez zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
a Krajowym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
z siedzibą przy al. Legionów 11, 08-400 Garwolin, reprezentowanym przez Marka
Ignaczaka- Dyrektora Ośrodka zwanego dalej Zleceniodawcą.

o następującej treści
§1
Zleceniodawca jako Pracodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na
wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych dla pracowników Zleceniodawcy
w okresie od 2013-01-01 do 2013-12-31.
§2
Przedmiotem zlecenia jest:
1. Sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracownikami przez wykonywanie
przez Zleceniobiorcę badań lekarskich:
a)

Badań wstępnych -przeprowadzane w miarę przyjęć do pracy.
obejmują badanie lekarskie przez lekarza specjalistę medycyny
pracy na podstawie badań laboratoryjnych

b)

Badań kontrolnych i okresowych - przeprowadzonych na bieżąco
w miarę potrzeb obejmują badanie lekarskie przeprowadzane po
uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą terminu badań w celu
ustalenia zdolności pracownika do pracy w określonym zawodzie
i na określonym stanowisku pracy o którym mowa w art. 229 § 1 i §
2 Kodeksu Pracy i Ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. służbie
medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96, poz.593 ).

2. Wydawanie oraz aktualizowanie książeczek sanitarno- epidemiologicznych
§3
Zleceniobiorca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania zadań służby
medycyny

pracy

tj

posiadający

odpowiednie

kwalifikacje

określone

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996
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w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332)
§4
Zleceniodawca wobec Zleceniobiorcy zobowiązuje się do:
1. wskazania imiennie osoby i określenia rodzaju badania na odpowiednim
skierowaniu. Skierowanie, o którym mowa, będzie zawierało informacje
określone w Rozporządzeniu MZiOS określonym w § 3.
2. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań
i pomiarów tych czynników.
3. udział w zakładowych komisjach BHP oraz z zakresu epidemiologii;
4. zapewnieniu możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania
oceny warunków pracy.
5. udostępnieniu

dokumentacji

wyników

kontroli

warunków

pracy,

w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

§5
1. Zleceniobiorca po wykonaniu usługi przekazuje każdorazowo Zleceniodawcy
zaświadczenie 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 zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz
wydawania zaświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS określonym w § 3

§6
1. Zleceniobiorca wykona badania w siedzibie Zleceniodawcy we wzajemnie
uzgodnionych pisemnie lub telefonicznie terminach.
2.

Badania profilaktyczne będą wykonywane wyłącznie na podstawie prawidłowo
wypełnionych

skierowań

wystawionych

przez

Zleceniodawcę.

Brak

skierowania lub jego nieprawidłowe wypełnienie spowoduje odmowę wykonania
badania.
3. Zleceniobiorca po otrzymaniu skierowania określa na podstawie zakresu
czynności

pracownika

zakres

badań

diagnostycznych

niezbędnych

do

prawidłowej oceny stanu zdrowia i wydania zaświadczenia, o którym mowa
w § 5 pkt 1.

2

4.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o
dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a
także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we
wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla
prawidłowej oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu wydania osobie
przyjmowanej do pracy lub wydania pracownikowi orzeczenia lekarskiego.

5. Badania
podstawie

laboratoryjne
których

oraz

inne

dodatkowe

przeprowadzone

są

badania

badania

pracowników

profilaktyczne

na

będą

wykonywane w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
6. Badania wskazane w § 6 pkt 4 zostaną udostępnione Zleceniobiorcy przed
wykonaniem badania profilaktycznego.

§7
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………………………
za wykonanie badania.
2. Za udział w pracach określonych w § 4 pkt3 Zleceniobiorcy będzie przysługiwać
osobne wynagrodzenie określone zgodnym porozumieniem stron.
3. Należność wymieniona w pkt 1 płatna będzie po doręczeniu Zleceniodawcy
orzeczenia lekarskiego oraz numeru rachunku, na podstawie faktury, przelewem
na konto Zleceniobiorcy, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury
Zleceniodawcy.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo
naliczania odsetek ustawowych.

§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony 2013-01-01 do 2013-12-31.
§ 10
1. Każdej

ze

stron

przysługuje

prawo

rozwiązania

umowy

za

uprzednim

jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
2. Zleceniodawcy

przysługuje

prawo

odstąpienia

od

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym w razie stwierdzenia przez ośrodek medycyny pracy istotnych
uchybień dotyczących trybu zakresu i jakości udzielanych przez Zleceniobiorcę
świadczeń będących przedmiotem umowy.
§ 11
Wszelkie

zmiany

lub

uzupełnienia

umowy

mogą

być

dokonane

wyłącznie

w formie pisemnej, w formie aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
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§ 12
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 27.06.1997r o służbie medycyny pracy i przepisy kodeksu cywilnego.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy
Przewidywana liczba badań okresowych
Personel
Pracownicy
ochrony

Liczba
badań
7

Czynniki szkodliwe lub
uciążliwe
Warunki uciążliwe (praca przy
komputerze powyżej 4 godzin
Zagrożenie wynikające ze
stałego dużego dopływu
informacji i gotowości do
odpowiedzi
Czynniki biologiczne,
zagrożenie wynikające ze
stałego dużego dopływu
informacji i gotowości do
odpowiedzi
Praca zmianowa

Lekarze,
pielęgniarki,
sanitariusze

42

Personel wyższy
(wychowawcy
psychologowie,
terapeuci)
Pracownicy
administracyjni

6

Zagrożenie wynikające z
dużego dopływu informacji i
gotowości do odpowiedzi

3

praca przy komputerze
powyżej 4 godzin

Zakres badań
diagnostycznych
Wstępne:
cholesterol, EKG
Okresowe (co2 lata)
cholesterol EKG

Wstępne HbsAg,
bilirubina, ALT w
surowicy, EKG,
cholesterol
Okresowe co 2-4
lata HBs Ag,
bilirubina,ALAT w
surowicy,
cholesterol, EKG
Wstępne:
cholesterol, EKG
Okresowe (co2 lata)
cholesterol EKG
Wstępne:, okulista
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