
UMOWA 

na świadczenie usług w ramach badań psychologicznych w obszarze psychologii transportu oraz            

badań i konsultacji w służbie medycyny pracy  

zawarta w dniu ................................     w ………………………….. pomiędzy: 

 

nazwa/siedziba......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 CEIDG/KRS ..................................................NIP ...................................................................., 

Regon ................................................................ reprezentowany/a przez: 

.......................................................................... - ..................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy ZLECENIODAWCĄ 

a 

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SANDRA POLUS, Sarbinowo Drugie 9/5, 88-430 Janowiec Wlkp,          

NIP 5621799232, REGON 381331500  reprezentowaną przez: 

Sandra Polus – właściciel 

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ badań psychologicznych         

w obszarze psychologii transportu oraz badań i konsultacji w służbie medycyny pracy dla             

pracowników zatrudnionych  w   .......................................................................................................... 

z siedzibą w ………………………………………. przy ul. .................................................... oraz        

kandydatów do pracy. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje wykonywanie badań wstępnych, okresowych,          

kontrolnych wykonywanych przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w         

obszarze psychologii transportu oraz badań i konsultacji w służbie medycyny pracy . 

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie w siedzibie Wykonawcy przy ul. Aliantów 1A w Żninie,              

w uzgodnionych przez ZLECENIODAWCĘ i ZLECENIOBIORCĘ terminach, przez psychologa         

spełniającego wymogi kwalifikacyjne określone przepisami ogólnie obowiązującymi, na        

podstawie skierowań wydanych przez ZLECENIODAWCĘ lub lekarza medycyny pracy. 

  

§ 3 

Na podstawie niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA  zobowiązuje się do: 

1. wykonywania badań psychologicznych w obszarze psychologii transportu oraz badań i           

konsultacji w służbie medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych przez         

ZLECENIODAWCĘ oraz wydawania orzeczeń lub wyników konsultacji psychologicznych        

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań              

psychologicznych osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami, kierowców          

oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937 z późn.                

zm.) lub Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów              

dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania         

i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. nr 131, poz. 888 z                

późn. zm.)  oraz podanych w skierowaniu. 
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2. wydawania orzeczeń lub wyników konsultacji psychologicznych osobom, których dotyczą          

badania w celu przekazania ich Zamawiającemu. 

 

§ 4 

1. ZLECENIOBIORCA będzie przyjmował pracowników kierowanych na badania na podstawie          

skierowania wydanego indywidualnie dla każdej osoby przez lekarza medycyny pracy lub           

ZLECENIODAWCĘ. 

2.      Skierowanie będzie zawierać: 

a)      określenie rodzaju badania, 

b) dokładne dane osoby kierowanej na badanie (imię, nazwisko, datę urodzenia, Pesel, adres             

zameldowania), 

c)      dane miejsca pracy. 

 

§ 5 

Każdy przebadany pracownik otrzyma od psychologa wynik konsultacji psychologicznej lub          

orzeczenie, które zostanie wystawione według obowiązującego wzoru. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że koszt badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego będzie zgodny z            

aktualnie obowiązującym cennikiem w “EPOKA” Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej         

Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o. 

2. Strony ustalają, że w przypadku wykonania badań dodatkowych koszt będzie zgodny z            

cennikiem obowiązującym w “EPOKA” Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Piotr         

Chodkiewicz Sp. z o.o. 

3. ZLECENIOBIORCA ma prawo do zmiany cen usług i jest zobowiązany do pisemnego            

powiadomienia o zaistniałych zmianach ZLECENIODAWCĘ na adres mailowy        

…………………………………………………….. 

4. Zmiany cen nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu §10 pkt 1. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie płatne na podstawie wystawionej przez           

Wykonawcę faktury VAT   

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto PBS 95 8959 0001 5505 3716 3000 0010 w terminie nie                 

dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury, lub gotówką w dniu badania. 

6. Za datę zapłaty uważa się datę sporządzenia polecenia przelewu przez Zleceniodawcę. 

7. Nabywcą jest PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SANDRA POLUS, Sarbinowo Drugie 9/5, dane jak            

wyżej. 

8. Płatnikiem jest ....................................................................................................................... 

 

§ 8 

Osoby do kontaktów: 

Wykonawcy: Sandra Polus tel. 886404683, mail: pracownia.sandra@wp.pl 

Zleceniodawcy ……………………………… tel …………………………….. mail:     

……………………………………. 

 

§ 9 
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1.      Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia …………………………. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu            

wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron, z zachowaniem formy pisemnej pod           

rygorem nieważności. 

3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, druga strona może             

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem          

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu         

cywilnego. 

 

§ 11 

1. Wszelkie kwestie sporne pojawiające się na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują             

się rozwiązywać w drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień. 

2. W przypadku nie osiągnięcia kompromisu, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo            

dla siedziby ZLECENIOBIORCY. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym, dla każdej ze stron. 

  

  

ZLECENIODAWCA                                                     ZLECENIOBIORCA 
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