
Załącznik nr 5 do konkursu A.I.271-2/11
UMOWA ZLECENIE

......../11

zawarta w dniu ....................... 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
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§ 1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie opieki zdrowotnej zorganizowanego w trybie art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89 t.j.) w zw.
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie
umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. nr 93 poz. 592).

§ 2

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń
zdrowotnych polegających na pełnieniu dyżurów medycznych w zakresie
............................................................, na terenie i pacjentom Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 na
rzecz:
a) Pacjentów ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń w ramach umów zawartych

przez Zleceniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
b) Pacjentów posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na

podstawie innych tytułów niż określone w pkt. a), w tym na podstawie umów
zawartych przez Zleceniodawcę z innymi podmiotami;

c) Pacjentów nieposiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z
tytułów określonych w pkt. a) i b) lub niekorzystających z przysługujących im
uprawnień w tym zakresie, wskazanych przez Zleceniodawcę.

§ 3

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zleceniobiorca nie podlega kierownictwu
Zleceniodawcy, jest samodzielny i niezależny od Zleceniodawcy w tym, w zakresie



wyboru metody leczenia (sztuki lekarskiej) i ponosi wyłącznie odpowiedzialność za
rozpoznanie choroby i wybór metody leczenia.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych 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 prowadzenia dokumentacji medycznej 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. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że
również osoba, której powierzy wykonywanie oznaczonej części świadczeń, w trybie § 4 ust.
3 wyrazi zgodę na poddanie się takiej kontroli.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, że świadczenia zdrowotne będą udzielane w Krakowskim
Centrum Rehabilitacji, miejscem udzielania świadczeń są oddziały szpitalne, zespół
poradni specjalistycznych oraz inne komórki organizacyjne Zleceniodawcy w sytuacjach
zagrożenia życia.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się osobiście udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie
określonym niniejszą umową, nieprzerwanie przez cały okres jej obowiązywania.

3. Zleceniobiorca może powierzyć wykonywanie oznaczonej części świadczeń będących
przedmiotem niniejszej umowy w szczególności w razie przerwy w udzielaniu świadczeń,
innej osobie za pisemną zgodę Zleceniodawcy. Osoba, której Zleceniobiorca powierzył
wykonanie umowy musi legitymować się stosownymi uprawnieniami, jednakże nie
niższymi niż Zleceniobiorca.

§ 5

1. Zleceniobiorca korzystać będzie nieodpłatnie z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu
medycznego, materiałów medycznych, druków formularzy, sprzętu i materiałów
biurowych Zleceniodawcy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 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 wykonywanymi świadczeniami 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 udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej
umowy.



§ 6

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej czynności na rzecz Zleceniodawcy,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej,
zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak i odpowiedzialności z tytułu
czynów niedozwolonych, za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do utrzymania  tego
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Strony ustalają, że sumy gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będą
zgodne  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28.12.2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W szczególności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową obejmować
będzie odpowiedzialność z tytułu zakażeń chorobami zakaźnymi w tym HIV i WZW.

4. 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 udzielaniem świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej
umowy.

2. Odpowiedzialność przewidzianą w ust. 1 Zleceniobiorca ponosi z tytułu działań i
zaniechań własnych jak i działań i zaniechać osób, którym podzlecił wykonywanie
świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. 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 i 2.

§ 8

1. Przyjmujący Zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy otrzyma
wynagrodzenie za wykonanie czynności określonych w:
- § 2 ust. 1 w wysokości ............... zł za godzinę dyżuru (słownie:
.............................................)

§ 9

1. Wypłata należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy następować będzie
miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego
wypłata dotyczy po przedłożeniu 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:
........................, REGON: ................................................................

6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Numer NIP:
........................, REGON: ............................................

§ 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
Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 2 udzielane będą od .................... do ................

§ 12
Umowa niniejsza wygasa:

1) Z upływem czasu, na który została zawarta,
2) Gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności a które

uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy
3) Z dniem zakończenia udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych na

podstawie umowy zawartej z NFZ,
4) W przypadku jej natychmiastowego wypowiedzenia przez Zamawiającego, gdy

Wykonawca w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy.

§ 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 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r., nr
14 poz. 89 j.t.)

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


