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Umowa 

 

zawarta w dniu  …………………………  r. w Poznaniu  pomiędzy 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowaną przez : …………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą 

a 

Solumed Sp. z o.o. Sp. K. 

60-425 Poznań, ul. Wyrzyska 18 

NIP 7792295982 Regon 300419132 KRS 0000512083 

reprezentowanym przez : 

Prezesa Zarządu Magdalenę Karczewską 

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą. 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  
a) wykonywania badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, dla kandydatów 

do pracy i pracowników Zleceniodawcy. 

b) profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej: 
- badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej 

pracy, w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego badania poza terminami 
wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, 

- badania celowane w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zakładu, 
- monitorowanie stanu zdrowia osób zatrudnionych w warunkach przekroczenia norm 

higienicznych,  

c) monitorowanie stanu zdrowia pracowników młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w 
wieku rozrodczym i ciężarnych, 

d) uczestniczenia w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2. Wykonywania badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
3. Wykonywania szczepień ochronnych. 
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§ 2 

Zleceniobiorca będzie wykonywał określone w § 1 pkt. 1 badania zgodnie z obowiązującymi w tym 
przedmiocie przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 27.06.1997 r.-  o służbie medycyny pracy  

(tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r.  Nr 125, poz. 1317 z póź. zm.)  oraz  badania wymienione  w § 1  
pkt. 2 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr  234 poz. 1570 z póź. zm.). 

§ 3 

Zleceniodawca zobowiązuje się  : 

1) kierować na badania pracowników z indywidualnymi skierowaniami. Wzór skierowania stanowi 
załącznik nr 1 do umowy, 

2) zapewnić możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, 
3) informować Zleceniobiorcę o występowaniu w zakładzie warunków uciążliwych oraz czynników 

szkodliwych dla zdrowia. 

§ 4 

1. Badania pracowników Zleceniodawcy odbywać się będą w Solumed Centrum Medyczne przy 

ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, Nobel Tower III piętro, w dniach i godzinach 

określonych przez Zleceniobiorcę. Termin badania nie może być jednak wyznaczony później niż po 
7 dniach od dnia telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia przez Zleceniodawcę potrzeby 

wykonania badania. 
2. Zaświadczenia o zdolności do pracy będą przekazywane przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy 

w terminie 7 dni roboczych od daty ukończenia badania.  

3. Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia rejestru świadczeń wykonywanych na rzecz osób 
uprawnionych w formie papierowej, a także elektronicznej. 

 
§ 5 

1. Odpłatność za przeprowadzone badania pracowników, ustala się według obowiązującego cennika, 

który stanowi załącznik nr 2 do umowy.  
2. Należność za badania regulowana będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy  

PKO BP 93 1020 4027 0000 1102 0832 0725 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. Faktura 

wystawiana będzie raz w miesiącu , ostatniego dnia danego miesiąca 

§ 6 

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z prawem jej rozwiązania przez każdą ze stron po 

uprzednim 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia. 

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku zalegania 
przez Zleceniodawcę z zapłatą należności przez okres dłuższy niż jeden miesiąc – po uprzednim 

pisemnym wezwaniu do zapłaty. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 125 poz.1317 z póź. zm.) 
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony postanawiają w pierwszej kolejności 

załatwiać polubownie.  
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3. W przypadku niemożności ugodowego załatwiania sporu, strony poddają go rozpoznaniu przez Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 8 

Postanowienia niniejszej umowy wraz z załączonym cennikiem mają charakter poufny i nie mogą być 
rozpowszechniane bez zgody stron. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Zleceniodawca  

i Zleceniobiorca. 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                             ZLECENIOBIORCA 

                                                                                                   Solumed Sp. z o.o. Sp. K.                                           

 


