Załącznik nr 4
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
WRAZ Z PAKIETEM MEDY CZNYM
zawarta w Warszawie w dniu ___________r. pomiędzy:
Polskim Holdingiem Obronnym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Fort
Wola 22, 01-258 Warszawa), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000027151, posiadającą nr NIP 5270104539, nr REGON 000031874,
przy czym aktualny odpis KRS stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
reprezentowaną przez:
………………………………………….,
zwaną dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………….....
1. ____________________
2. ____________________
zwaną w dalszej części Umowy „Zleceniobiorcą”,
zwanymi także Stroną lub Stronami.
§1
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca oświadcza, że:
1) Zleceniobiorca jest podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1175);
2) Zleceniobiorca wpisany został do właściwego rejestru, zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia
do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.
3) Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych.
4) Zleceniobiorca oświadcza, że jest podmiotem leczniczym.

1.

2.

§2
Zakres świadczeń zdrowotnych i zasady współpracy pomiędzy Stronami
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu medycyny pracy w
stosunku do pracowników Zleceniodawcy, wskazanych w wykazie („Wykaz Osób Uprawnionych w zakresie
medycyny pracy”) oraz świadczenie usług medycznych przez Zleceniobiorcę na rzecz osób uprawnionych, tj.
wskazanych przez Zleceniodawcę pracowników Zleceniodawcy, osób współpracujących ze Zleceniodawcą na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin oraz partnerów życiowych, wskazanych w
wykazie („Wykaz Osób Uprawnionych w ramach Pakietu Medycznego”) w ramach Pakietu Medycznego w
zryczałtowanym systemie opłat, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i warunkach udzielania
świadczeń medycznych (stanowiące Załącznik nr …..do Umowy).
Wykazy Osób Uprawnionych będą zawierały dane, których zakres będzie zgodny ze wzorem określonym w
Załączniku nr …… do Umowy („Wzór Wykazu Osób Uprawnionych w zakresie medycyny pracy” oraz „Wzór
Wykazu Osób Uprawnionych w ramach Pakietu Medycznego”).
Przedmiotem Umowy z zakresu medycyny pracy jest wykonywanie działalności leczniczej w celu
sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Zleceniobiorcę na rzecz pracowników Zleceniodawcy i
obejmuje:
1)

2)

wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zleceniodawcy,
w zakresie określonym przez przepisy kodeksu pracy, orzecznictwo lekarskie do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;
ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące w
miejscu pracy.

3.

4.

5.

Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach medycyny pracy do wykonywania badań dla Pracowników
wykonujących pracę z bronią, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w
sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach medycyny pracy do wykonywania badań dla Pracowników
wykonujących pracę zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy prowadzone będą na podstawie ważnego pisemnego
skierowania wydanego przez Zleceniodawcę pracownikowi na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr
…………… do Umowy. Skierowania będą generowane przy wykorzystaniu udostępnionej Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę aplikacji internetowej.

6.

W każdym miesiącu, pomiędzy ……… dniem a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego
miesiąc, w którym pracownicy mają być objęci opieką zdrowotną, Zleceniodawca zobowiązany jest do
sporządzenia aktualnego Wykazu Osób Uprawnionych w zakresie medycyny pracy oraz Wykazu Osób
Uprawnionych w ramach Pakietu Medycznego w pliku Excel zgodnego ze Wzorem Wykazu Osób
Uprawnionych w zakresie medycyny pracy” oraz Wzorem Wykazu Osób Uprawnionych w ramach Pakietu
Medycznego. Ewentualne modyfikacje Wykazów Osób Uprawnionych są możliwe do …… dnia miesiąca. W
przypadku braku aktualizacji Wykazów Osób Uprawnionych w danym miesiącu, Strony uznają za aktualne
ostatnie Wykazy Osób Uprawnionych.

7.

Orzeczenia lekarskie z przeprowadzonego badania profilaktycznego z zakresu medycyny pracy wydawane
będą w dwóch egzemplarzach w formie zaświadczeń według wzoru ustalonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Jeden egzemplarz zaświadczenia przekazywany
jest pracownikowi, a drugi za pośrednictwem pracownika– Zleceniodawcy. Dopuszczalne jest zamieszczenie
w dniu wydania orzeczenia na platformie udostępnionej pracodawcy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§3
Dodatkowe zobowiązania i uprawnienia Stron
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) przekazywania Zleceniobiorcy informacji o występowaniu na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy
czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i
pomiarów tych czynników;
2) zapewnienia Zleceniobiorcy udziału w Komisji BHP działającej na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy.
Szczegółowy termin posiedzenia Komisji BHP z udziałem lekarza medycyny pracy Zleceniodawca ustali ze
Zleceniobiorcą na dzień przypadający nie później niż na 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
3) zapewnienia Zleceniobiorcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków
pracy, przy czym Zleceniodawca zgłasza Zleceniobiorcy zaistnienie okoliczności uzasadniających
potrzebę przeglądu stanowisk;
4) udostępniania Zleceniobiorcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się
do ochrony zdrowia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot Umowy
samodzielnie lub poprzez osoby lub podmioty przez siebie wskazane, za których działania ponosi
odpowiedzialność jak za swoje własne działania. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania
badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich innym podmiotom wykonującym
działalność leczniczą uprawnionym do wykonywania tych świadczeń.
Zleceniobiorca przedstawi w Załączniku nr …… wykaz placówek wykonujących świadczenia zdrowotne, w
tym placówki uprawnione do wykonywania badań pracowników pracujących z bronią palną (Załącznik nr
…).
Na usługi medyczne w palcówkach Zleceniobiorcy osoba uprawniona może umówić się poprzez call center
oraz on-line.
Zleceniobiorca lub osoby/podmioty przez niego wskazane do wykonywania świadczeń zdrowotnych
stanowiących przedmiot Umowy prowadzą dokumentację medyczną pracowników Zleceniodawcy objętych
zakresem jej działania.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zleceniodawcę bądź osoby
uprawnione, o ile szkody te powstały z winy Zleceniobiorcy i pozostają w bezpośrednim związku z
wykonywaniem Umowy.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

§4
Zasady płatności i rozliczeń
Z tytułu realizacji zadań z zakresu medycyny pracy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zleceniobiorcy wynagrodzenia, stanowiącego iloczyn liczby pracowników oraz ustalonej ceny jednostkowej:
 ………….
Wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Zleceniodawcę usług w ramach Pakietu Medycznego jest
ustalane na podstawie cen pakietów, które zostały ustalone w sposób zryczałtowany i wynoszą:
 ………….
 ………….
 ………….
Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z tytułu usług wskazanych w ust. 2 powyżej stanowi sumę iloczynów
liczby pakietów i ich cen.
Ceny jednostkowe oraz ceny pakietów , wskazane w ust. 1 i 2 powyżej obowiązują do czasu ich zmiany przez
Zleceniobiorcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego, nie krócej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, będzie płatne za każdy miesiąc z dołu na
podstawie faktury VAT przesłanej Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę wraz z załączonym imiennym
wykazem udzielonych świadczeń zdrowotnych, którego wzór stanowi Załącznik nr……….. do Umowy.
Faktura wraz z załączonym wykazem przesyłana będzie w formacie pdf pocztą elektroniczną na adres:
...................................................... Płatność za faktury realizowana będzie w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zleceniodawcę.
Płatność za wykonane świadczenia zdrowotne następować będzie przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy ……………………………………………..
Za termin dokonania płatności przez Zleceniodawcę będzie uznany termin uznania rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
W przypadku zaległości w dokonywaniu płatności, wpłacone przez Zleceniodawcę kwoty w pierwszej
kolejności zalicza się na poczet odsetek i płatności najwcześniej wymagalnych.
W przypadku zgłoszenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę rozbieżności zawartych w poszczególnych
pozycjach faktur lub raporcie z wykonania świadczeń zdrowotnych, Strony zobowiązują się do jak
najszybszego wyjaśnienia tych rozbieżności.
W przypadku określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca wystawi fakturę korygującą
obejmującą należności, co do których zostały zgłoszone uzasadnione zastrzeżenia przez Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: =………………
Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: 527-010-45-39 oraz upoważnia
Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swego podpisu.
Zleceniodawca jest innym niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu postanowień załącznika
nr 1 do rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

14. Zleceniobiorca oświadcza, że wymieniony w ust. 5 powyżej numer rachunku bankowego:
a) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność,
Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§5
Zasady rozpatrywania skarg klientów
Strony będą na bieżąco zbierać i analizować zgłaszane skargi i uwagi dotyczące realizacji Umowy.

1.
2.

§6
Ochrona danych osobowych
Zleceniodawca udostępnia dane osób wskazanych w Wykazie Osób Uprawnionych Zleceniobiorcy, w
zakresie i w celu związanym z realizacją Umowy.
Zleceniobiorca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, będzie przetwarzał dane
osobowe w celu i zakresie wykonania obowiązków wynikających z Umowy, tj. udzielania świadczeń
zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania
dokumentacji medycznej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych
zawarte w Rozporządzeniu.
Zleceniobiorca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Zleceniodawca zobowiązuje się do uzyskania przed przekazaniem Zleceniobiorcy danych Osób
Uprawnionych zgody na udostępnienie ich danych Zleceniobiorcy oraz na przetwarzanie ich danych przez
Zleceniobiorcę w celu realizacji Umowy.
Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Osobie Uprawnionej przed przekazaniem danych
Zleceniobiorcy informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia oraz uzyskania od Osoby Uprawnionej
oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zebrania zgód, o których mowa w ust. 5 oraz oświadczenia, o którym
mowa w ust. 6 w formie pisemnej, tj. poprzez uzyskanie podpisu Osoby Uprawnionej w wyznaczonych
miejscach na deklaracji stanowiącej Załącznik nr …. do Umowy oraz do udostępniania tych deklaracji
Zleceniobiorcy na każde jego żądanie.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw
określonych w Rozporządzeniu i przepisach o dokumentacji medycznej, a także do zachowania w tajemnicy
udostępnionych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także
stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
§7
Poufność
Warunki Umowy jak również treść informacji udostępnianych przez Strony Umowy, objęte będą tajemnicą i
nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Stron przekazywane osobom trzecim, z zastrzeżeniem
postanowień ustępu 2 i 3 poniżej.

2.

Zleceniobiorca może udostępnić warunki Umowy, jak również jej treść audytorom, prawnikom, spółkom
zależnym, doradcom oraz w przypadkach określonych w obowiązującym prawie.

3.

Informacje Poufne w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu to wszelkie informacje dotyczące
Zleceniodawcy, bez względu na to, czy mają one formę ustną czy pisemną, obejmujące między innymi
wszelkie informacje dostarczone elektronicznymi środkami przekazu danych, na dyskach, taśmach, lub
innych środkach przechowywania danych, dotyczące Zleceniodawcy oraz jego przedsiębiorstwa
udostępnione stronie otrzymującej lub dowolnemu przedstawicielowi Zleceniobiorcy, niezależnie od tego,
czy zostały udostępnione lub sporządzone w dniu zawarcia Umowy, czy po tym dniu, a także obejmują
wszelkie dokumenty i informacje sporządzone przez Zleceniobiorcę lub dowolnego przedstawiciela
Zleceniobiorcę zawierające powyższe informacje, lub na ich podstawie utworzone.

4.

Informacje Poufne nie obejmują informacji:
a)

które są lub staną się ogólnie dostępne lub powszechnie znane (w sposób inny niż w wyniku
ujawnienia informacji dotyczących Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę lub jego przedstawicieli, lub
też za ich pośrednictwem);

b) które były znane stronie Zleceniobiorcy lub jego przedstawicielom przed dniem lub w dniu zawarcia
Umowy przed ujawnieniem ich przez Zleceniodawcę;
c)

które zostały ujawnione Zleceniobiorcy lub jego przedstawicielom z dowolnego źródła, pod
warunkiem, że Zleceniobiorca rzeczywiście nie wiedział (w momencie udostępnienia informacji), czy
takie źródło było zobowiązane wobec Zleceniodawcy do zachowania takich informacji w poufności;
lub

d) których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa bez zobowiązania do zachowania
poufności i które są powszechnie znane.
5.

Zleceniobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne Zleceniodawcy są poufne oraz że
ich ujawnianie, niezgodne z warunkami Umowy, może wyrządzić szkodę Zleceniodawcy w zakresie
interesów, przedsiębiorstwa lub spraw. Dlatego też, o ile Zleceniodawca nie ustali inaczej, Zleceniobiorca
zobowiązuje się:
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a)

nie ujawniać Informacji Poufnych żadnej innej osobie lub/i innemu podmiotowi z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjątkiem ujawnienia Informacji Poufnych przedstawicielom Zleceniobiorcy,

b) nie ujawniać faktu, że Informacje Poufne zostały udostępnione. W przypadku wystąpienia obowiązku
ujawniania przez Zleceniobiorcę Informacji Poufnych, na mocy obowiązujących przepisów prawa
Zleceniodawca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę przed ujawnieniem Informacji Poufnych
lub bezzwłocznie po takim ujawnieniu.
6.

Każdy z przedstawicieli Zleceniobiorcy, który otrzyma Informacje Poufne zostanie poinformowany przez
Zleceniodawcę o poufnym charakterze takich informacji i zostanie zobowiązany do traktowania Informacji
Poufnych zgodnie z postanowieniami Umowy. Zleceniobiorca będzie ponosił odpowiedzialność za każde
naruszenie Umowy przez Zleceniobiorcę lub jego przedstawicieli.

7.

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków wynikających z
postanowień obowiązku zachowania poufności przez niego lub jego przedstawicieli i zobowiązuje się do
naprawienia szkody, która wyniknęła z tych naruszeń.

8.

Przedstawiciel w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu oznacza doradcę, rewidenta, prawnika,
konsultanta, zleceniobiorcę, profesjonalnego doradcę (w zależności od przypadku), pełnomocnika oraz
każdą osobę lub podmiot działający w imieniu lub na rzecz strony otrzymującej Informacje Poufne oraz
Osobę Uprawnioną. Strona otrzymująca Informacje Poufne ponosi odpowiedzialność za działania swoich
przedstawicieli dotyczące Informacji Poufnych jak za swoje własne.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 (słownie: jednego)
roku.

2.

Umowę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony, jeżeli żadna ze Stron
w terminie co najmniej 1 miesiąca przed upływem pierwszego roku jej obowiązywania nie złoży drugiej
Stronie pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę nieprzedłużenia Umowy.

3.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym
w razie niewykonania postanowień Umowy przez drugą Stronę lub nienależytego ich wykonania, a w
szczególności, gdy nastąpi:
1)

ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych ze strony Zleceniobiorcy w sposób
uniemożliwiający Zleceniodawcy wykonywanie badań profilaktycznych przez jego pracowników,

2)

zaniechanie przekazywania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę informacji, o których mowa w § 2 ust. 6
Umowy przez okres dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące kalendarzowe,

3)

niewywiązanie się przez Zleceniobiorcę z obowiązku określonego w § 2 ust. 7 Umowy,

4)

niewypłacenie przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za dwa kolejne okresy
rozliczeniowe,

5)

likwidacja jednej ze Stron.

4.

Umowę przedłużoną na czas nieokreślony zgodnie z ust. 2 powyżej, każda ze Stron może rozwiązać z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.

Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

6.

Strony wskazują następujące osoby upoważnione do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z
realizacją Umowy:
1) ze strony Zleceniodawcy:
___________________________

e-mail:

tel.

___________________________,

e-mail:

tel.

2) ze strony Zleceniobiorcy:
_____________________________

e-mail:

tel.

_____________________________

e-mail:

tel.

7.

Zmiany Umowy wymagają zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce.
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9.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Załączników a Umową, rozstrzygające znaczenie i
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
11. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Lista załączników do Umowy:
Załącznik nr .. –
aktualny odpis KRS Zleceniodawcy
Załącznik nr .. –
Warunki udzielania świadczeń medycznych
Załącznik nr .. –
Wzór Wykazu Osób Uprawnionych w zakresie medycyny pracy oraz Wzór Wykazu Osób
Uprawnionych w ramach Pakietu Medycznego
Załącznik nr .. –
Wzór Skierowania na Badanie Profilaktyczne
Załącznik nr .. –
Wzór Skierowania na Wykonanie Badań Sanitarno-Epidemiologicznych
Załącznik nr ..–
Wykaz Wykonanych Świadczeń Zdrowotnych
Załącznik nr ..Wzór deklaracji obejmujący zgodę na udostępnienie danych osoby upoważnionej
Zleceniobiorcy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Załącznik nr .. –
Instrukcja dla Pracodawców
Załącznik nr … Wykaz placówek świadczących usługi medyczne
Załącznik nr … Wykaz placówek uprawnionych do wykonywania badań pracowników pracujących z bronią
palną
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

______________________________________

____________________________________

(………………………………………..……………)

(………………………………………………….)
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