
Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 15/2019 

Kierownika Przychodni Rejonowej w Jaworze 

z dnia 27.11.2019 r. 

WZÓR  

U M O W A / STOM /2019 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej 

zawarta w dniu ………….. roku 

 

 

pomiędzy: 

 

Przychodnią Rejonową w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor, 

NIP 695-13-51-570, REGON 390631706 zarejestrowanym w rejestrze Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000053481, reprezentowanym przez 

 …………….. – Kierownika Przychodni 

Przy udziale 

………………. – Główną Księgową  

zwanym w dalszej części ,,Udzielającym zamówienia” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………, 
posiadającym NIP ……………… zarejestrowanym w ………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”. 

 

Łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „Strona”. 

 

 

Na podstawie przepisu art. 26 i n. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r roku o działalności 

leczniczej (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 ) oraz w oparciu o protokół Komisji 

Konkursowej powołanej przez Kierownika Przychodni Rejonowej w Jaworze powołanej 

Zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 27.11.2019  roku, w wyniku przeprowadzonego 

postępowania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu ofert i wyboru Oferty 

Przyjmującego zamówienie, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Strony 

zawierają umowę o treści: 

 

§ 1 

Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie usług protetyki stomatologicznej. 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług na podstawie zlecenia 

wystawionego przez Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbioru wycisków w dniu pobrania  

i przewozu w odpowiednich pojemnikach Udzielającego zamówienia zapewniających 

utrzymanie parametrów przechowywania wycisków z mas alginatowych i odlane w tym 

samym dniu oraz przywozu i odbioru prac na każdym etapie wykonania. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania usługi z materiałów własnych. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu łyżek wyciskowych czystych  

i zdezynfekowanych. 



5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wykonać usługę w zakresie protetyki 

stomatologicznej w następujących terminach: 

1) wykonanie protezy w terminie do 30 dni; 

2) naprawa protezy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania materiału do naprawy; 

3) wykonanie całkowitego podścielenia protezy z ukształtowaniem dla szczęki oraz 

żuchwy w terminie do 7 dni; 

4) gwarancja na wykonanie protezy wynosi 24 miesiące. 

 

§ 3 

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 ust. 1 

niniejszej Umowy są: osoby ubezpieczone i inne osoby uprawnione do uzyskania świadczeń 

zdrowotnych u Udzielającego zamówienie, wymagających udzielenia świadczeń w zakresie 

leczenia stomatologicznego. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na 

zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach ogólnych na 

zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz warunków szczegółowych  

w zakresie objętym przedmiotową umową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych  

z należytą starannością zawodową, metodami i środkami na poziomie odpowiadającym 

współczesnej wiedzy przy uwzględnieniu właściwej jakości świadczeń. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem 

niniejszej umowy wykonuje osobiście. 

 

§5 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym 

personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 

Udzielającego zamówienia. 

 

§ 6 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że sprzęt i aparatura wykorzystywana przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych spełnia wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa, jak również pomieszczenia, w których będą udzielane świadczenia 

zdrowotne odpowiadają wymogom sanitarnym określonym w stosownych przepisach. 

 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego 

zamówienia, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez 

Udzielającego zamówienia zakresie objętym umowy. 

2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: 

a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, 

c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych, 

d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 

e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, 

f) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń i wniosków 

pokontrolnych, a nie realizowanie ich może stanowić podstawę do rozwiązania umowy 

bez wypowiedzenia. 



4. Przyjmujący zamówienie ma prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do 

Udzielającego zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia postępowania kontrolnego  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie 

wynikającym z umowy. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, zarówno, co do sposobu jak i jej zakresu. 

2. Przyjmujący zamówienie na wniosek Udzielającego zamówienie zobowiązany będzie do 

miesięcznego przekazywania Udzielającemu zamówienia informacji o zakresie i sposobie 

realizacji niniejszej umowy tj. wykazu zrealizowanych świadczeń zgodnych  

z zamówieniem potwierdzonych przez lekarza stomatologa protetyka Poradni. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

oraz wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych  

w przypadkach: 

a) za powtarzające się uchybienia w prowadzeniu dokumentacji Udzielający zamówienia 

może naliczać kary umowne do wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

miesięcznego,  w którym nastąpiło zdarzenie, 

b) za każde inne uchybienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy nałożonych 

na Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną  

w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia. 

2. Udzielający zamówienia może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania  

za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 

3. W przypadku nałożenia kary na Udzielającego zamówienia przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w zakresie zakwestionowanych świadczeń zdrowotnych Przyjmujący 

zamówienie zostanie obciążony kosztami nałożonej kary. 

 

§ 10 

1. Strony zgodnie ustalają należność za udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług 

protetyki stomatologicznej: 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Cena brutto  

w PLN 

1. Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej 

włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących 

zębów. Kod świadczenia 23.3102 

 

 

2. Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej 

włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 

zębów. Kod świadczenia 23.3103 

 

 

3. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie  

z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej. Kod 

świadczenia 23.3104 

 

 

4.  Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie  

z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej. Kod 

świadczenia 23.3105 

 

 

5. Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych   



w większym zakresie z wyciskiem. Kod świadczenia 23.3112  

6. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni łącznie  

z ukształtowaniem obrzeży dla szczęki. Kod świadczenia 23.3116 

 

 

7. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni łącznie  

z ukształtowaniem obrzeży dla żuchwy. Kod świadczenia 23.3117 

 

 

 

 

2. Wyżej ustalona kwota należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

protetyki stomatologicznej może być renegocjowana najwcześniej po upływie roku od 

daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. O każdej zmianie warunków umowy Udzielający zamówienia powiadamia Przyjmującego 

zamówienia stosowanym aneksem. W przypadku braku porozumienia dotyczącego 

podpisania aneksu, umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie. 

4. W przypadku zmiany metodologii finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu 

niniejszej umowy należność zostanie ustalona odrębnie w wyniku przeprowadzonych 

negocjacji między stronami. 

5. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie na podstawie rachunku 

wystawionego przez Przyjmującego zamówienie wraz z wykazem wykonanych świadczeń 

potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Udzielającego zamówienia  

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku. 

6. Rachunek wraz z załącznikami, o którym mowa w ust.5, należy wystawić na koniec 

każdego miesiąca, za miesiąc, w którym świadczona była usługa i przedłożyć nie 

wcześniej niż pierwszego dnia następnego miesiąca. 

7. Udzielający zamówienia zobowiązuje się przelać należną kwotę na wskazane przez 

Przyjmującego zamówienie konto na fakturze. 

8. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło 

obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 

9. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur 

Vat bez podpisu osoby uprawnionej do jej otrzymania. 

10. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 

21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U z 2019 poz. 351  

ze zm.). 

 

§11 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności 

pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody 

Udzielającego zamówienia oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których 

doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Udzielającego zamówienia na 

zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie 

z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (jednolity 

tekst: Dz. U.  z 2018 roku poz. 2190 ze zm.). Czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela  z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności  

z wierzytelnościami Przyjmującego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych  

z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność 

gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

 

 

 

 



§ 12 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący 

zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym 

wykonaniem świadczenia, jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej  

w stosunku do Udzielającego zamówienie. 

3. Udzielającemu zamówienia przysługuje od Przyjmującego zamówienia roszczenie 

regresywne w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie 

trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 

niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia. 

 

§ 14 

Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. 

 

§ 15 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji postanowień 

umownych w zakresie dotyczącym spraw organizacyjnych, sposobu rozliczeń finansowych, 

zakresu sprawozdawczości oraz innych zmian w treści umowy w trakcie jej realizacji, jeżeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Udzielający zamówienia może także dokonać 

zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

między innymi w zakresie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp.  

W takim przypadku w miejsce postanowień niniejszej umowy wchodzą przepisy z nowo 

wprowadzonych przepisów prawa obowiązujące w zakresie przedmiotowej umowy. 

 

§ 16 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1) traktowania jako poufne wszelkich materiałów, dokumentów, danych zawierających 

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne  

i organizacyjne, dotyczące Udzielającego zamówienia lub uzyskane od Udzielającego 

zamówienia – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła 

(„Informacje Poufne”); 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy; 

3) nie udzielania Informacji Poufnych, bez uprzedniej zgody Udzielającego zamówienie, 

osobom trzecim, w szczególności środkom masowego przekazu (radio, telewizja, 

portale internetowe); 

4) podjąć wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, że żadna z osób, która uzyska 

Informacje Poufne, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak  

i w części osobom trzecim; 

5) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji 

Poufnych, w całości lub w części. 



2. Zobowiązania Przyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 nie naruszają 

zobowiązania do przedstawiania informacji lub dokumentów: 

1) właściwym władzom publicznym, stosownie do i w zakresie przewidzianym  

w obowiązujących przepisach prawa, lub 

2) za uprzednią pisemną zgodą Udzielającego zamówienia. 

3. Zobowiązania Przyjmującego zamówienie o których mowa w ust. 1 powyżej nie będą 

miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od Udzielającego 

zamówienia które: 

1) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia 

postanowień niniejszej umowy; 

2) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań  

o nie ujawnianiu w stosunku do Stron; 

3) zostały ujawnione pracownikom Udzielającego zamówienia; 

4) zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa lub orzeczenia sądu; 

5) zostaną przekazane osobie trzeciej przez jedną ze Przyjmującego zamówienie  

za uprzednią pisemną zgodą drugiej Udzielającego zamówienia. 

 

 

 

 

§ 17 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

a) z upływem czasu, na który została zawarta, 

b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń składających się na przedmiot umowy, 

c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, 

d) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,  

w przypadku gdy druga Strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

2. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem  

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Przyjmujący 

zamówienie: 

a) nie wypełnienia warunków umowy, a w szczególności rażącego naruszenia istotnych 

postanowień umowy, wadliwego ich wykonywania, negatywnej oceny merytorycznej 

Udzielającego świadczeń, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich 

zakresu, 

b) stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia nieprawidłowości w prowadzeniu 

dokumentacji medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

c) zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu 

innego sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

3. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej  

ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadkach, gdy Przyjmujący 

zamówienie: 

a) nie udokumentuje, przed upływem obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia, 

umowy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dalszy 

okres wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

b) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia,  

a płatnikiem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

4. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy 

o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania umowy pod rygorem 

nieważności. 

 



§ 18 

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 20 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm. ) przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej  

ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. Nr 1373 ze zm.) i wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.  

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1146 ze zm.), Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2019 r. Nr 537 ze zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 22 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§ 23 

Umowę niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta konkursowa Przyjmującego Zamówienie – Załącznik nr 1 do Szczegółowych 

Warunków Zamówienia 

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 


