
Projekt umowy 

 

U M O W A 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie usług protetycznych  
  

 

zawarta w dniu ……………………..r. w Jaśle, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jaśle, 

38-200 Jasło ul. Mickiewicza 4, reprezentowanym przez: 

lek. med. Roberta Snocha -  Dyrektora  

zwanym dalej „UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA” 

a 

 

……………………………………………………………..                        

zwan(ą)ym dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zamawia wykonanie a Wykonawcą zobowiązuje się 

świadczyć usługi medyczne w zakresie: 

 wykonania całkowitych protez akrylanowych, 

 wykonania częściowych protez akrylanowych, 

 wykonywania naprawek protez, 

 wykonywania naprawek protez  z większą ilością elementów lub  

z podścieleniem protezy. 

2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do korzystania 

ze świadczeń wynosi 32 tyś. 

§ 2 

1. Usługi o których mowa w §1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać   

w pomieszczeniach gabinetu lekarskiego mieszczącego się w Jaśle przy  

ul…….............................................................................. w godz. ................................ 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez NFZ oraz Udzielającego 

Zamówienie kontroli w zakresie usług będących przedmiotem umowy.  

3. Minimalna liczba osób świadczących usługi wynosi ............. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia………….. do dnia ………………… 

§ 4 

Wszelkie wydatki związane z należytym wykonywaniem świadczeń obciążają 

Wykonawcę, w tym koszty zakupu materiałów podstawowych i pomocniczych.. 

§ 5 

1. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy, Wykonawcą będzie otrzymywał 

wynagrodzenie ustalone wg następujących zasad tj.: 

- wykonanie protezy akrylanowej całkowitej – ……… zł,  

- wykonanie protezy akrylanowej częściowej – ……… zł   

- naprawka protezy bez wycisku  - ………….zł, 

- naprawka protezy z większą ilością elementów lub z podścieleniem protezy    

………. zł  

2. Fakturę w dwóch egzemplarzach wraz z wykazem wykonanych badań  

za dany miesiąc należy złożyć do 5-go dnia następnego miesiąca.  

W przypadku nie wywiązania się z tego terminu wykonane usługi nie będą 

uwzględnione w danym miesiącu.  

3. Termin płatności wynagrodzenia  wynosi 14 dni od daty złożenia faktury. 

§ 6 

Wszelkie kwestie związane z naliczaniem i poborem podatku dochodowego oraz 

odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, 

chorobowe) obciążają Wykonawcę. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone usługi z należytą starannością  

i rzetelnością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej. 

2. Zlecone usługi Wykonawca będzie wykonywał osobiście przestrzegając 

wyznaczonych terminów.  



3. Wykonawca odpowiada osobiście za szkody wyrządzone pacjentom  

w następstwie wadliwego wykonania  zleconych usług. 

4. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty 

podpisania umowy faktu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej 

niniejsza umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia. 

5. Zakazuje się zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, 

niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

zachodziłaby konieczność zmiany treści złożonej oferty  na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian  

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

6. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu na który była zawarta, 

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 

c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne 

postanowienia umowy,  

§ 8 

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową będą miały zastosowanie przepisy 

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112 poz.654), 

- Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

§ 10 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

 

WYKONAWCA                                                       UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 

 


