UMOWA
o świadczenie usług zdrowotnych

Zawarta w dniu …………………………….. ……. w Nowym Wiśniczu pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Śródnieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr Rej.0000002485, Regon:
851763101, NIP: 868-16-48-308, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
reprezentowanym przez :
 mgr Katarzynę Gnyla – Kierownika Zakładu
a
…………………………………………, ……………………………………………………………..,
……………………………………………………………..
…............................
NIP:
…................................. Regon: …...................................................
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217)
strony zawierają umowę następującej treści :

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenia
zdrowotne w zakresie medycyny pracy.
2. Przez udzielanie świadczeń medycznych strony rozumieją udzielanie na rzecz
pracowników
Udzielającego
Zamówienia
świadczeń
zdrowotnych
polegających w szczególności na badaniu i wydaniu orzeczenia o stanie
zdrowia pacjenta.
§2
Zleceniobiorca będzie wykonywał świadczenia, o których mowa w §1 na
podstawie imiennego skierowania, wystawionego przez Zleceniodawcę, które
jest jednocześnie zamówieniem wykonania usługi.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać świadczenie w terminie nie dłuższym niż
do 7 dni od daty zgłoszenia.
Świadczenia określone w §1 będą udzielane w ………………………………………
Sposób rejestracji: osobiście lub telefonicznie pod nr …………………………..
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą
starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej.
Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie
udzielania świadczeń określonych w §1 ust. l przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
Zleceniobiorca oświadcza, że pomieszczenia, w których będą udzielane
świadczenia zdrowotne odpowiadają wymogom sanitarnym określonym
w stosownych przepisach.
Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadania przez cały czas obowiązywania
niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie niniejszej umowy. Warunki
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ubezpieczenia winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729 z późn. zm.). Zleceniobiorca zobowiązuje się do
doręczenia Zleceniodawcy kopii stosownej polisy ubezpieczeniowej.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia wykonywane przez niego na
podstawie umów z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na ilość, jakość,
koszt i terminowość udzielanych świadczeń będących przedmiotem niniejszej
umowy.
6. Zleceniobiorca w zakresie wykonywania umowy zobowiązany jest do:
a) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
b) prowadzenia rejestru osób, którym udzielono świadczeń w ramach niniejszej
umowy z
przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych pacjentów;
§4
Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Zleceniodawcy
w zakresie niezbędnym dla ustalenia prawidłowości wykonywania niniejszej umowy.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§5
Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie za wykonanie świadczeń zdrowotnych w kwocie ……………….. zł
brutto (słownie: …………………………………………) za jedno …………….
badanie/orzeczenie.
Cena wymieniona w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
Rozliczenie między stronami z tytułu świadczeń określonych niniejszą umową
następuje miesięczne, na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur
VAT.
Wraz z fakturą Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy rozliczenie finansowe
z realizacji umowy za miesiąc poprzedni.
Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy obejmuje zestawienie
wykonanych w poprzednim miesiącu świadczeń zdrowotnych oraz koszt ich
wykonania.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności w ciągu 21 dni od daty
otrzymania faktury VAT na konto Zleceniobiorcy:
Dokonanie przez Zleceniobiorcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy, bądź też zawarcie przez Zleceniobiorcę z podmiotem trzecim umowy
poręczenia należności przysługującej Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy,
wymagało będzie dla swej skuteczności uprzedniego wyrażenia przez
Zleceniodawcę zgody na piśmie.

§6
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy na zasadzie określonej w obowiązujących
przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione
przez Zleceniodawcę, w związku z wykonywaniem umowy, a będące
następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub
braku należytej staranności po stronie zleceniobiorcy. Do odpowiedzialności
stosuje się przepisy k.c.
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3. Strony ustalają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania pojedynczego świadczenia wynikającego z niniejszej
umowy w formie kary umownej stanowiącej równowartość 200% wynagrodzenia
brutto za dane wadliwe świadczenie. Kary umowne mają charakter zaliczalny, co
oznacza, iż w przypadku gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokość kar
umownych
Zleceniodawca
będzie
mógł
żądać
odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

1.
2.
3.

4.

§7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia
01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia dokonanym na piśmie, na koniec miesiąca kalendarzowego,
z zastrzeżeniem ustępu następnego.
Podstawą wypowiedzenia umowy może być rażące naruszenie postanowień
niniejszej umowy, w szczególności niewykonanie zobowiązań wynikających
z umowy lub nieodpowiednia jakość świadczeń realizowanych przez
Zleceniobiorcę.
Zleceniodawcy przysługiwało będzie, niezależnie od postanowień ustępów
poprzednich, uprawnienie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadku nieudokumentowania (najpóźniej w
terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zawarcia przez Zleceniobiorcę umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §3 ust. 4.

§8
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszą umową strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca
..........................................

Zleceniobiorca
.....................................
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