
ul. Michała Grażyńskiego 65 
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 444 18 18
e-mail: biuro@cmgwinner.pl; rejestracja@cmgwinner.pl

                                                     

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

zawarta w dniu                        roku pomiędzy:

Centrum Medycznym GWINNER Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Michała Grażyńskiego 65, 
NIP: 5472211600,  REGON: 383062062, wpisaną do KRS Wydział VIII Gospodarczy Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 
pod numerem KRS 0000781187,  
zwanym dalej Wykonawcą lub Zleceniobiorcą,

a

zwany dalej Zamawiąjącym lub Zleceniodawcą,

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań wstępnych, okresowych
 i kontrolnych na rzecz pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podstawową jednostką organizacyjną służby medycyny pracy.
3. Wykonawca oświadcza, że z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest w pełni 
upoważniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1 na rzecz Zamawiającego.

§ 2

1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne zwane dalej profilaktycznymi będą wykonywane  w siedzibie 
Wykonawcy na podstawie imiennych skierowań wystawionych przez Zamawiającego według wzoru 
zgodnego z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki społecznej w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami (Dz. U. 2020 r. poz. 2131) oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2022 r. poz. 1510). 
2. Orzeczenia  o zdolności do pracy będą przekazywane pracownikowi zgłaszającemu się na badania
w dwóch egzemplarzach po jednym dla pracownika i pracodawcy. Orzeczenia do celów sanitarno-
epidemiologicznych będą przekazywane pracownikowi w jednym egzemplarzu dla pracodawcy.
3. Ceny za badania obowiązują według cennika zamieszczonego na stronie internetowej 
www.cmgwinner.pl w zakładce pliki do pobrania - Aktualnie obowiązujący cennik, w dniu wykonywania 
badania. Zamawiający zobowiązuje się weryfikować aktualność cennika we własnym zakresie, zaś 
zlecenie wykonania badania jest tożsame z akceptacją cennika. Aktualizacja cennika nie stanowi zmiany 
umowy wymagającej zawarcia dodatkowego porozumienia, a zgłoszenie sprzeciwu ze strony Zlecającego 
traktowane jest jako wypowiedzenie umowy.
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4.  Pracodawca może swoim pracownikom sfinansować inne badania, które nie wynikają z narażeń 
występujących na stanowisku pracy, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę zakresem.
Zlecenie wykonania dodatkowych badań zgłasza Zamawiający w formie pisemnej. 

§ 3

Zamawiający  zobowiązuje się do:
1. przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 
uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.
2. zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.
3. udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części dotyczącej ochrony zdrowia.
4. zapewnić tłumacza pracownikom nieznającym języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonanie 
badań, który będzie uczestniczył w procesie wykonywania badań lekarskich i psychologicznych.

§ 4 

Należność za zrealizowane usługi medyczne płatna będzie gotówką na podstawie wystawionej faktury.

§ 5

Wykonawca  zobowiązuję  się  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej,  związanej  z  udzielanymi
świadczeniami oraz rejestracji zgłaszanych osób skierowanych przez Zamawiającego zgodnie z instrukcją
opisaną w ofercie. 

§ 6

1. W związku z realizacja Umowy Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy następujące  dane osobowe 
kandydatów na pracowników oraz pracowników:     
    • imię (imiona) i nazwisko;
    • data urodzenia;
    • numer PESEL;
    • oznaczenie płci;
    • adres miejsca zamieszkania;
    • stanowisko pracy;
    • opis stanowiska pracy ( informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych bądź  niebezpiecznych 
występujących na stanowisku pracy.
2. Zleceniodawca oświadcza, że w zakresie swoich działań własnych jest osobnym Administratorem 
danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie 
w jakim przekazuje je Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca jest Administratorem danych osobowych pracowników oraz kandydatów na 
pracowników Zleceniodawcy w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie medycyny pracy.
4. Zakres danych osobowych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących 
przepisów. 
5. Każda ze stron umowy w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarza jako Administrator 
zobowiązana jest we własnym zakresie spełnić warunki legalności przetwarzania danych osobowych w 
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tym w szczególności uzyskać niezbędne zgody oraz spełnić wymagane prawem obowiązki informacyjne.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, będzie przetwarzał dane 
osobowe wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług wskazanych w niniejszej umowie, tj. 
w celach udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, 
przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876)
7. Przekazywanie dokumentów zawierających dane osobowe odbywać się będzie pomiędzy Stronami 
w sposób zapewniający ich należytą ochronę i zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, 
poprzez przekazanie danych osobowych drogą elektroniczną ( zaszyfrowany, zahasłowany plik) lub drogą 
tradycyjną (forma papierowa).
8. Informacje, uwagi oraz wnioski związane z właściwym przebiegiem realizacji umowy w zakresie 
ochrony przekazanych danych osobowych będą kierowane droga elektroniczna na poniższe adresy:

       Zleceniobiorca:  rejestracja@cmgwinner.pl
       

       Zleceniodawca: …………………………………………………….

§ 7

1. Umowa została spisana na czas nieokreślony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
3. Osoby do kontaktu w związku z wykonywaniem umowy:
Ze strony Zleceniobiorcy:
Dział rejestracji 
Telefon kontaktowy: 33 444 18 18 
adres e-mail: rejestracja@cmgwinner.pl

Ze strony Zleceniodawcy:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………..
adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………
4. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
5. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem obowiązującym 
od końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy poza zmianą wynikającą z § 2 pkt. 3  wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać
na drodze polubownej.
3. Umowa została sporządzona w trybie przepisów art. 734 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633).

mailto:rejestracja@cmgwinner.pl
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę w przypadku nie wykonania świadczeń zawartych w niniejszej umowie.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w przypadku 
zwłoki w płatności przez Zamawiającego dwóch kolejnych rachunków po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Zamawiającego do uregulowania zaległości i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. 
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy w przypadku 
zwłoki w płatności przez Zamawiającego jednej faktury po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Zamawiającego do uregulowania zaległości i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu.
7.  W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  cywilnego,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
8.  W  przypadku,  gdy  niniejsza  Umowa  odwołuje  się  do  przepisów  prawa,  oznacza  to  również  inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu
zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

§  9

Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       
                 Zamawiający                                                                                        Wykonawca
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Centrum Medyczne Gwinner zajmuje się przeprowadzaniem szerokiego wachlarza badań z zakresu 
medycyny pracy.  Badania lekarskie i diagnostyczne ( poza RTG, na które kierujemy do pobliskiej 
pracowni)  wykonujemy na miejscu w naszej placówce przy ul. Michała Grażyńskiego 65 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 – 19:00 po wcześniejszej rejestracji. Posiadamy własną pracownię badań 
psychologicznych oraz gabinet zabiegowo-diagnostyczny, w którym wykonujemy niezbędne badania 
i pobieramy materiał do badań. 

Wykonujemy:

 badania do pracy wstępne, okresowe, kontrolne, do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 badania dla uczniów, studentów, strażaków OSP,
 badania dla pracowników pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące, 
 badania kierowców amatorów i kierowców zawodowych wszystkich kategorii, badania 

instruktorów, egzaminatorów, taksówkarzy,
 badania dla osób ubiegających się i przedłużających pozwolenie na broń,
 badania dla osób pracujących w obrocie i/lub przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych,
 badania dla kwalifikowanych pracowników ochrony, oraz kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego,
 badania dla osób ubiegających się lub przedłużających licencję detektywa,
 badania sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych.

Oferujemy:

 szybkie terminy,
 kompleksowe wykonanie badań w ciągu jednego dnia,
 opiekuna VIP – wymaga wcześniejszego uzgodnienia,
 udział lekarza w zakładowych komisjach BHP oraz przegląd stanowisk pracy,
 możliwość wykonywania wszystkich badań zarówno w godzinach porannych jak 

i popołudniowych,
 życzliwą i profesjonalną obsługę,
 badania poza kolejnością dla służb mundurowych, honorowych dawców krwi, oraz pracowników 

służby zdrowia, 
 indywidualne podejście do każdego przypadku.

Posiadamy:

 własny parking mieszczący około 50 samochodów,
 punkt pobrań,
 pracownię badań psychologicznych,
 gabinet badań diagnostycznych.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Obsługi Centrum Medycznego Gwinner


