
UMOWA ZLECENIE 
......../12 

 
 
zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:  
 
Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. 
Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 
Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 
zwanym dalej Zleceniodawcą 
a 
Lek. med. …………………….. prowadzącym(ą) indywidualną specjalistyczną praktykę 
lekarską na podstawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich 
prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie pod nr ……………… oraz 
wpisanego(ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. 
………………………………………. 
zwanym dalej Zleceniobiorcą  
 
 

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku konkursu ofert na świadczenia zdrowotne  
w zakresie opieki zdrowotnej zorganizowanego w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654). 
 

§ 2 
Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń 
zdrowotnych polegających na wykonaniu zabiegu pokrycia ubytkiem tkanek płatem 
mięśniowo-skórowym odwróconym pacjentowi Zleceniodawcy w trakcie dokonywanego 
przez Zleceniodawcę zabiegu rewizji stawu kolanowego (pacjent chory na hemofilię). 

 
§ 3 

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zleceniobiorca nie podlega kierownictwu 
Zleceniodawcy, jest samodzielny i niezależny od Zleceniodawcy, z tym, że jest 
zobowiązany do współdziałania ze Zleceniodawcą, w związku z tym, że jego świadczenie 
ma miejsce w trakcie dokonywanego przez Zleceniodawcę zabiegu rewizji stawu 
kolanowego. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
z należytą starannością. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP  
i p/poż. określone odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do udzielania 
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, na co przedstawia stosowne 
dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do umowy. 



5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji medycznej z udzielenia 
świadczenia zdrowotnego zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących 
przepisach prawa. 

6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli Zleceniodawcy oraz Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie spełniania wymagań określonych przez NFZ  
a wynikających z przedmiotu powyższej umowy. 

 
§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że świadczenie zdrowotne będzie udzielone w Krakowskim 
Centrum Rehabilitacji. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się osobiście udzielić świadczenia zdrowotnego w zakresie 
określonym niniejszą umową, w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. 
 

§ 5 
1. Zleceniobiorca korzystać będzie nieodpłatnie z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu 

medycznego, materiałów medycznych, druków formularzy, sprzętu i materiałów 
biurowych Zleceniodawcy przy udzieleniu świadczenia zdrowotnego w ramach zawartej 
umowy. 

2. Koszt zlecanych badań diagnostycznych leży po stronie Zleceniodawcy. 
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za udostępnioną mu aparaturę medyczną i sprzęt 

znajdujący się na wyposażeniu Zleceniodawcy w zakresie, w jakim wykorzystanie tego 
sprzętu wiąże się z wykonywanym świadczeniem przez Zleceniobiorcę. W razie 
zawinionego ich uszkodzenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawienia 
wyrządzonej szkody. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie korzystać z pomieszczeń i urządzeń Zleceniodawcy 
wyłącznie w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy. 

 
§ 6 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej czynności na rzecz Zleceniodawcy, 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, 
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 
r. nr 112 poz. 654) i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu polisy ubezpieczenia stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone komukolwiek 
w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem niniejszej 
umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwolnić Zleceniodawcę z odpowiedzialności w razie 
wystąpienia przez kogokolwiek wobec Zleceniodawcy z roszczeniami 
odszkodowawczymi z tytułu szkód, o których mowa w ust. 1.  

 
§ 8  

1. Zleceniodawca z tytułu wykonywania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie za 
wykonanie czynności określonych w § 1 umowy wynagrodzenie w wysokości 
…………… zł brutto. 



2. Zleceniodawca oświadcza, że z tytułu wykonania niniejszej umowy nie podlega 
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
 

 
§ 9 

1. Wypłata należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy nastąpi po wykonaniu 
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od przedłożenia Zleceniodawcy prawidłowo 
wystawionego rachunku/faktury VAT z potwierdzonym faktycznym wykonaniem 
świadczeń medycznych, dokonywanych przez Zleceniobiorcę. 

2. Wypłata zostanie dokonana poprzez przelew na konto Zleceniobiorcy wskazane na 
rachunku/fakturze VAT.  

3. Przez datę zapłaty na konto rozumie się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 
4. Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiązek uiszczania należności publiczno – prawnych 

wynikających z odrębnych przepisów. 
5. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Numer NIP: 677-17-03-

375, REGON: 351194736 
 

§ 10 
W razie opóźnienia w przekazaniu należności, o której mowa w § 8 ust. 1 Zleceniodawca 
zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zleceniobiorcy odsetki w wysokości odsetek 
ustawowych. 
 

§ 11 
Umowa niniejsza zostaje rozwiązana bez wypowiedzenia gdy Wykonawca w sposób rażący 
naruszył postanowienia niniejszej umowy.  
 

§ 12 
Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem  
3 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku zajścia obiektywnych, niezależnych od woli 
stron okoliczności, które uniemożliwiają jej wykonywanie. 

 
§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

1. Kodeksu cywilnego 
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112 

poz. 654) 
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 t.j.) 
4. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 

r. nr 136 poz. 857 t.j.) 
 

§ 15 
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą 
właściwe rzeczowo sądy powszechne ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 



§ 16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
Zleceniodawca        Zleceniobiorca 

 
 
 

 
 


