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 …...................
Wydział …........... Gospodarczy-Rejestrowy Nr Rej. …........................, Regon: …................, NIP:
…...................., zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez :
- mgr Katarzynę Gnyla – Kierownika Zakładu
a
……………… legitymującym się kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w
zakresie techniki dentystycznej,
spełniającym warunki określone w przepisach o
działalności gospodarczej, wpis prowadzonej przez …............................ ewidencji
działalności gospodarczej pod Nr Ew. ……….., REGON: ……….., NIP: …………., zwanym w
dalszej części umowy Zleceniobiorcą
Strony zawierają umowę następującej treści :
§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenia
w
zakresie
technicznego
wykonawstwa
protetyki
stomatologicznej,
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z zaleceniami lekarza
prowadzącego leczenie, który też decyduje o jakości i odbiorze od technika zleconej
pracy. W sprawach spornych rozstrzyga Kierownik Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu.
2. Termin wykonania zleconej usługi protetycznej ustala się w szczególności :
a) wykonanie wzornika w terminie …..........dni od dnia otrzymania zlecenia,
b) ustawienia protezy w terminie …........... dni od dnia otrzymania wzornika,
c) wykończenia i oddania pracy w terminie …...... dni od dnia ustawienia.
3. Dowóz i odbiór prac z pracowni organizuje Zleceniobiorca.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą
starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy z zakresu protetyki.
2. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie udzielania
świadczeń określonych w §1 przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i
kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że sprzęt materiały wykorzystywane przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych spełniają wymagania określone w obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa i spełnia wymagania określone przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, jak również pomieszczenia, w których będą udzielane świadczenia
zdrowotne
odpowiadają
wymogom
sanitarnym
określonym
w stosownych przepisach.
4. Zleceniobiorca udziela gwarancji co do jakości wykonanych usług protetycznych.
Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia, w którym założono uzupełnienie
protetyczne.
5. 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 ubezpieczenia winny
odpowiadać warunkom określonym powszechnie obowiązujących przepisach.
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Zleceniobiorca zobowiązuje się do doręczenia Zleceniodawcy kopii stosownej polisy
ubezpieczeniowej.
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.
Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych udzieli mu
informacji o przebiegu wykonywania umowy.
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;
c) prowadzenia rejestru wykonanych usług i sporządzania wykazu wykonanych
uzupełnień protetycznych
Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej
i medycznej na zasadach określonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i na
zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
§4
Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Zleceniodawcy w
zakresie niezbędnym dla ustalenia prawidłowości wykonywania niniejszej umowy.
§5
Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie za wykonanie świadczeń zdrowotnych według cen wymienionych w
cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Ceny określone w załączniku nr 1 nie ulegną 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 …. 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.
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 – nie mniej jednak niż 5% wynagrodzenia brutto za świadczenia
wykonane w poprzednim miesiącu. Kary umowne mają charakter zaliczalny, co
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oznacza, iż w przypadku gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokość kar umownych
Zleceniodawca będzie mógł żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
§7
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ….. …............. r.
do dnia …........................r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia dokonanym na piśmie, na koniec miesiąca kalendarzowego,
z zastrzeżeniem ustępu następnego.
3. Podstawą wypowiedzenia umowy może być rażące naruszenie postanowień niniejszej
umowy, w szczególności niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy lub
nieodpowiednia jakość świadczeń realizowanych przez Zleceniobiorcę.
4. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w trybie natychmiastowym
w przypadku niewykonywania świadczeń określonych w załączniku nr 1 przez
Zleceniobiorcę.
5. 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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Załącznik nr 1
Cennik
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