UMOWA Cywilno-Prawna
na świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych
zawarta w dniu: …………….......
pomiędzy: …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
reprezentowana przez:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
NIP: ………………………. REGON: ………………………. KRS: …………………
zwanym dalej Zleceniodawcą
a
Firmą Marketingowo-Medyczną „Mark-Med” Sp. z o.o.
os. Na Skarpie 27/211a, 31-910 Kraków
reprezentowaną przez:
Prezesa
– mgr inż. Alinę Nagórską
Dyrektora Medycznego – lek. med. Władysława Łętowskiego
NIP: 675-12-43-829, REGON: 357211720
KRS: 0000096491
zwanym dalej Zleceniobiorcą ,
§1
Przedmiotem umowy będą badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne oraz
do celów sanitarno-epidemiologicznych dla ……… pracowników. Celem
przeprowadzenia badania profilaktycznego każdy z pracowników dostarczy
skierowanie (zgodne z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy), w którym będą zawarte
pełne dane o narażeniu pracownika na czynniki szkodliwe na stanowisku pracy.
Badania będą wykonywać lekarze – specjaliści medycyny pracy i przemysłowej.
§2
Usługi będą świadczone w Poradni Medycyny Pracy zlokalizowanej w Przychodni os.
Urocze 2 II p, tel. do rejestracji 126442474 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do
18.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
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§3
1. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować należność gotówką po wykonaniu
badania profilaktycznego i ewentualnie po konsultacjach specjalistycznych w
oparciu o aktualny cennik usług (w załączeniu).
2. Zleceniobiorca będzie wystawiał faktury na podstawie zestawienia wykonanych
usług i badań oraz paragonów z kasy fiskalnej.
§4
Umowa zostaje zawarta od dnia: ………..……. na czas nieokreślony.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Sprawy sporne miedzy stronami rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy z siedzibą
w Krakowie.
§7
Wszelkie zmiany treści umowy poprzedzone zostaną negocjacją stron i nastąpią w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron
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