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Załącznik nr 4
PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr

we Wrocławiu, pomiędzy: 
Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii Sp. z 0.0. 
przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu (50-425),
NIP: 897-16-67-544, Regon: 932711350,
reprezentowanym przez:.....................-......................... .
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”,

Zawarta w dniu

a

PESEL:.................
zamieszkałym/am:

Izbęwydane przezposiadającym/a prawo wykonywania zawodu lekarza nr
Lekarską w/we.........................
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”,

o następującej treści:

§1.

Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie świadczeń stomatologicznych zgodnie ze złożoną ofertą.

§2.

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia 
do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w § 1.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
(OC) przez okres obowiązywania umowy. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do 
udokumentowania posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazania kopii dokumentów o których mowa jest w ust. 
1 i 2 na żądanie Udzielającego zamówienia.

§3-

1. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał świadczenia w terminach uzgadnianych z Udzielającym 
zamówienia.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współpracy z całym personelem Udzielającego zamówienia 
udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów leczonych przez Udzielającego zamówienia.

3. Bezpośrednią kontrolę nad organizacją świadczeń sprawuje w imieniu Udzielającego zamówienia osoba 
wskazana przez Prezesa Zarządu .
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4. Wykonanie czynności o których mowa w § 1 odbywać się będzie na sprzęcie i materiałach będących 
własnością Udzielającego zamówienia.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dbać o dobro i mienie Udzielającego zamówienia 
ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego do udzielania świadczeń, korzystania z 
niego zgodnie z przeznaczeniem, z należytą dbałością i optymalizacją kosztów, a w przypadku 
stwierdzenia wady, nieprawidłowości czy niewłaściwej jakości pracy sprzętu lub aparatury natychmiast 
zawiadomić (na piśmie za potwierdzeniem odbioru) Udzielającego zamówienia o powyższym stanie 
rzeczy.

6. W przypadku uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane będą świadczenia zdrowotne, o których 
mowa w § 1 z winy Przyjmującego zamówienie, naprawa sprzętu lub jego wymiana na nowy następuje 
na jego koszt.

7. Po uzyskaniu pisemnej zgody Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie może zlecić innemu 
podmiotowi udzielanie świadczeń zdrowotnych i związanych z tym obowiązków, określonych w 
niniejszej umowie.

8. Podmiotem, o którym mowa w ust. 7 powyżej może być tylko podmiot posiadający kwalifikacje do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.

9. Przyjmujący zamówienie odpowiada za czyny innego podmiotu, któremu zlecił świadczenie usług, jak 
za czyny własne.

10. Koszty zlecenia usługi innemu podmiotowi ponosi Przyjmujący zamówienie.
11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poinformowania o nieobecności na dwa dni robocze 

przed dniem nieobecności.
12.Osoby trzecie zastępujące Przyjmującego zamówienie muszą posiadać aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kopię polisy 
zobowiązani są do przedłożenia Udzielającemu zamówienie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem 
zastępstwa.

§4.

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

a) wykonania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami wiedzy medycznej przy zachowaniu należytej 
staranności w tym zakresie oraz poszanowania praw pacjenta do zachowania w tajemnicy spraw 
związanych ze świadczeniami objętymi niniejszą umową, a także z ustawą o ochronie danych 
osobowych oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

b) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami określonymi przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia;

c) postępowania w zgodzie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi wydanymi przez uprawnione 
instytucje oraz zarządzeniami obowiązującymi w tej dziedzinie u Udzielającego zamówienia;

d) zapewnienia Udzielającemu zamówienia dostępu do dokumentacji medycznej osób badanych;
e) systematycznego i czytelnego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz niezbędnej 

sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów NFZ, zgodnie z przepisami prawa, 
wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, dbając o ochronę danych osobowych, zgodnie z
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powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami bezpieczeństwa obowiązującymi u 
Udzielającego zamówienia.

§5-

W ramach realizacji niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności:

a) przebywać w godzinach dla niego ustalonych na terenie Udzielającego zamówienie, zgodnie z 
harmonogramem (akceptowanym przez Udzielającego zamówienia), w sposób gwarantujący 
pacjentom Udzielającego zamówienie nieprzerwane świadczeń zdrowotnych w godzinach: 08:00- 
20:00;

b) udzielać osobom uprawnionym przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

§6.

Żadne okoliczności wymienione lub nie wymienione niniejszej w umowie nie mogą stanowić podstawy do 
odmowy udzielania świadczenia przez Przyjmującego zamówienie w przypadku, gdy osoba zgłaszająca się 
do Udzielającego zamówienia potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia.

§7-

1. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, chyba że szkoda jest wyrządzona przez Przyjmującego zamówienie umyślnie, bądź jest 
wynikiem zaniedbania obowiązków wynikających z przedmiotu niniejszej umowy przez Przyjmującego 
zamówienie.

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i skutki wykonywanych osobiście 
świadczeń zdrowotnych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu roszczeń za szkody 
wyrządzone pacjentom w związku z udzielanymi świadczeniami lub zaniechaniem ich udzielania.

3. W przypadku orzeczenia o odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego zamówienia z tytułu 
roszczeń za szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielanymi świadczeniami lub zaniechaniem 
ich udzielania, Udzielającemu zamówienia przysługuje regres w stosunku do Przyjmującego 
zamówienie w' przypadku udowodnionej winy Przyjmującego zamówienie.

4. Przyjmujący zamówienie wobec Udzielającego zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone podczas realizacji umowy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również z niewłaściwego lub niedbałego 
użytkowania pomieszczeń, powierzonego sprzętu i aparatury.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania przez cały czas trwania niniejszej umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z 
Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
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6. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu obejmuje szkody będące następstwem 
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności odpowiedzialność cywilną z tytułu zakażenia chorobami zakaźnymi, w 
tym zakażeniem wirusem HIV i WZW, zakażeń bakteryjnych, m.in. gronkowcem oraz błędów w sztuce 
lekarskiej.

7. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedstawić 
Udzielającemu zamówienia nową polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub inny dowód 
zawarcia takiego ubezpieczenia, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy 
ubezpieczenia.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt ubezpieczyć od 
następstw nieszczęśliwych wypadków.

§8.
1. Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie zgodne określone w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie przelewem na rachunek wskazany 

przez Przyjmującego zamówienie w terminie 14 dni, po otrzymaniu przez Udzielającego zamówienia 
zestawienia wykonanych w danym miesiącu świadczeń wraz z rachunkiem.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 winno być potwierdzone przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez 
niego upoważnioną.

4. Od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 potrącane będą należności publicznoprawne, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9.

Przyjmujący zamówienia zobowiązany jest do:

1. przestrzegania przepisów obowiązujących w tym u Udzielającego zamówienia, w szczególności 
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i 
innych przepisów porządkowych,

2. posiadania aktualnych badań lekarskich,
3. przestrzegania praw pacjenta,
4. przetwarzania danych dotyczących osób uprawnionych do korzystania z badań, w szczególności 

dotyczących ich stanu zdrowia w sposób określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).

§ 10.

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
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'W
a) uznania prawa NFZ do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 
zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z dyrektorem oddziału 
Funduszu.

b) poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie prawidłowości wykonania usługi.
2. W przypadku ewentualnego negatywnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez NFZ i skutecznie 

zakwestionowanych świadczeń wykonanych przez Przyjmującego zamówienie, niezgodnie ze 
szczegółowymi warunkami danego zakresu usług medycznych NFZ, wszelkie koszty z tym związane , 
w tym koszty nałożonych kar ponosi Przyjmujący zamówienie.

§11.

do dnia1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za pisemnym jednomiesięcznym

wypowiedzeniem bez podania przyczyny.
3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie:
a) utracił prawo wykonywania zawodu, albo prawo do wykonywania zawodu zostanie zawieszone lub 

utraci zdolność do wykonywania obowiązków,
b) nie udokumentował po upływie okresu trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej obowiązującej w dniu zawarcia umowy, faktu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 
- w terminie określonym § 7 ust. 7,

c) udzielając świadczeń zdrowotnych w sposób zawiniony lub na skutek rażącego niedbalstwa naraził 
pacjenta na utratę życia, uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia.

d) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług 
zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, jeżeli zostało stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądowym.

4. Umowa wygasa w przypadku, gdy zajdą okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, i
których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy, a w szczególności:
a) likwidacji Udzielającego zamówienia,
b) wygaśnięcia kontraktu zawartego przez Udzielającego zamówienia z NFZ na świadczenia objęte

mniejszą umową.
§ 12.

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znana jest mu treść zapisu art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1510) i nie ma zawartej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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§ 13-

Prawa i obowiązki Przejmującego zamówienie wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie bez zgody Udzielającego zamówienia.

§ 14-

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej za zgodą obu Stron.

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozszczypać będzie sąd 
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Udzielającego zamówienie.

§ 15-

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty.

§16.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Udzielający zamówienie:Przyjmujący zamówienia:
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V

Załącznik nr i do Umowy Nr

z dnia.

Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał miesięczne 
wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

procent prowizji - komercja:

świadczenia zdrowotne wykonywane osobiście:

świadczenia zdrowotne wykonywane przez innych lekarzy dentystów pod nadzorem:

procent prowizji - NFZ:

świadczenia zdrowotne wykonywane osobiście do 7 500 pkt.:

świadczenia zdrowotne wykonywane osobiście od 7 500 pkt. do 25 000 pkt.:.......%,

świadczenia zdrowotne wykonywane osobiście powyżej 25 000 pkt.: 

świadczenia zdrowotne wykonywane przez innych lekarzy dentystów pod nadzorem:

1.

1.1

°/o,a.

%.b.

1.2

°/o,a.

b.

°/o,c.

%.d.

Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 
NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna 
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Tel.: 71 78 40 421 
E-mail: biuro@aps.wroclaw.pl 
www.aps.wroclaw.pl

NIP 897-16-67-544 
REGON 932711350

%
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