Umowa o realizację usług medycznych
z zakresu zadań służby medycyny pracy
zawarta dnia: ..............................................................................................................................................
pomiędzy: ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą z jednej strony,
a
Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów,
reprezentowanym przez: Kierownika – lek. med. Reginę Siudak
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu:
Profilaktycznych badań lekarskich: okresowych, kontrolnych i innych z zakresu medycyny pracy oraz
okresowej wizytacji stanowisk pracy.
§2
Ceny usług określa załącznik nr 1.
§3
1. Zleceniodawca dostarczy wykaz pracowników podlegających badaniom oraz wykaz stanowisk
na których są oni zatrudnieni.
2. Badania będą przeprowadzone pod warunkiem przybycia pracowników do miejsca
wskazanego przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez niego czasie.
3. Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy w terminie uzgodnionym przez strony dokonywanie
okresowej wizytacji stanowisk pracy.
§4
1. Zleceniobiorca za wykonywanie usług będzie obciążał zleceniodawcę wystawiając fakturę VAT.
2. Zleceniobiorca przedstawi wraz z fakturą wykaz wykonanych świadczeń zawierający: datę
zlecenia, datę wykonania, dane osoby zlecającej oraz dane pacjenta.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania płatności w terminie

14 dni

od daty

otrzymania faktury.
4. Płatności wynikające z treści umowy przekazywane będą Zleceniobiorcy przelewem na konto:

5. Krakowski Bank Spółdzielczy, oddział Miechów
Nr 86 8591 0007 0200 0714 2377 0005
§5
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania usług, w przypadku
przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu zapłaty określonego w § 4.
§6
Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny badania w przypadku zmian cen
odczynników i zmiany kursu walut w stosunku do PLN bez konieczności sporządzania aneksu
do umowy. Nowe cenniki Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać z miesięcznym
wyprzedzeniem.
§7
Umowa zostaje zawarta od dnia ……………………

do dnia ………………….. na czas

nieokreślony, przy czym każda ze stron może rozwiązać za miesięcznym wypowiedzeniem
dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Sprawy sporne, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozpoznawane przez
Sąd miejscowo właściwy dla Zleceniobiorcy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Załącznik nr 1
Cennik usług (w zł):
1. badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

- 50,00

2. badanie lekarskie w poradni specjalistycznej

- 50,00

3. badanie profilaktyczne kierowców

- 250,00

4. prawo jazdy niezawodowe

- 200,00

5. badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

- 50,00

6. wydanie orzeczenia do celów urlopu zdrowotnego

- 100,00

7. zdjęcie klatki piersiowej

- 50,00

8. EKG

- 20,00

9. spirometria

- 15,00

10. Morfologia z płytkami

-10,00

11. Rozmaz

- 9,00

12. Retikulocyty

- 9,00

13. OB.

- 7,00

14. APTT

- 9,00

15. PT

- 9,00

16. Fibrynogen

- 20,00

17. Mocz – analiza ogólna + osad

- 10,00

18. Mocz – białko

- 9,00

19. Mocz – glukoza, c. ketonowe

- 9,00

20. ALAT

- 9,00

21. ASPAT

- 9,00

22. RF /latex/

- 12,00

23. Amylaza

- 9,00

24. GGTP

- 9,00

25. Albumina

- 9,00

26. Białko całkowite

- 9,00

27. Bilirubina całkowita

- 9,00

28. Cholesterol całkowity

- 9,00

29. Cholesterol HDL

- 9,00

30. Trójglicerydy

- 9,00

31. Glukoza

- 9,00

32. Mocznik

- 9,00

33. Kreatynina

- 9,00

34. Kwas moczowy

- 9,00

35. Wapń całkowity

- 10,00

36. Żelazo

- 9,00

37. Sód

- 9,00

38. Potas

- 9,00

39. Proteinogram

- 32,00

40. Kinaza kreatynowa

- 14,00

41. Czynnik reumatoidalny ilościowo

- 27,00

42. ASO

- 27,00

43. TSH

- 20,00

44. HBS

- 20,00

45. VDRL (OWA)

- 12,00

46. Pasożyty w kale

- 17,00

47. Krew utajona w kale

- 14,00

48. Posiew moczu z antybiogramem

- 31,00

49. posiew wymazu z gardła

- 31,00

50. CRP

- 17,00

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
1.
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
Pragniemy poinformować Cię, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest „Gminny Ośrodek Zdrowia
w Miechowie”, zwany dalej: „Administratorem”, reprezentowany przez Panią Kierownik lek. med. Reginę
Siudak.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby: Gminny Ośrodek Zdrowia
w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3 lub dzwoniąc pod numer: (+48) 413820297.
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora
Ochrony Danych pisząc na adres: iod@gozmiechow.eu
2.
Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania
udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia
6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie
udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa.
4.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
5.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym
przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6.
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak
również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej
zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
8.
Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec
którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9.
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (*).

( )

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przepisy RODO, a Medycyna Pracy
W

związku

z

otrzymywaniem

od

Państwa

umów

powierzenia

przetwarzania

danych

w zakresie medycyny pracy informujemy, że w tym przypadku takie umowy takie są bezpodstawne, gdyż nie
występuje tutaj powierzenie lecz udostępnienie danych niezbędnych do wywiązania się z umowy na
świadczenie usługi w zakresie Medycyny Pracy.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie ma pełną legitymację do tego, aby występować w roli Administratora
Danych w stosunku do danych osób objętych umową o świadczenie usług w zakresie Medycyny Pracy zawartą
pomiędzy Państwa, a naszą jednostką, zaś podstawą prawną takiego udostępnienia danych naszej jednostce są:



Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z:
Art. 11 ust. 1 i Art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
oraz
§ 10 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r.

w sprawie rodzajów

dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz
wzorów stosowanych dokumentów
i
Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Art. 9 ust. 2 lit. h RODO

