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UMOWA  
O ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 
Zawarta w dniu 01.07.2014 r. pomiędzy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Ortopedycznym — 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki zdrowotnej w Świebodzinie ul. Zamkowa 1, reprezen-

towanym przez Dyrektora LORO – Elżbietę Kozak — zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

podmiotem o nazwie  „Gabinet rehabilitacyjny”, REGON: 0000000, adres: ul. Mickiewicza 1889, 

66-200 Świebodzin, reprezentowanym przez Jana Kowalskiego posiadającego uprawnienie do wyko-

nywania zawodu na podstawie dyplomu dyplomu 000/2019  wydanego przez Akademię Medyczną w 

Poznaniu — zwanym dalej Świadczeniodawcą 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest  

 
 1. Współudział w zapewnieniu kompleksowej rehabilitacji medycznej narządu ruchu w zakresie 

fizjoterapii w tym: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii pacjentów LORO SP ZOZ w ilości 

zgodnej z wystawionymi przez lekarzy LORO zleceniami. 
 2. Współudział Świadczeniodawcy polega na wykonaniu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i które 

wykonywane są od poniedziałku do soboty wg harmonogramów uzgadnianych z Zamawiającym i 

innymi świadczeniodawcami. 
 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla przyjętych przez Zamawiającego pacjentów ambulato-

ryjnych (komercyjnych) w ilości zgodnej z zamówieniem Zamawiającego 

 4. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 1 - 3 zgodnie z potrzebami Zamawiają-

cego. 
 5. Zapewnienie ciągłości wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 1 i 2. 

§ 2  

 1. Świadczeniodawca zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy medycznej oraz obowiązującymi standardami i procedurami me-

dycznymi. 
 2. Świadczeniodawca zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 ust. 

1 i 2 nieprzerwanie przez okres obowiązywania umowy na warunkach w niej określonych. Obo-

wiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych nieprzerwanie oznacza konieczność zagwaranto-
wania przez Świadczeniodawcę zastępstwa na okres jego nieobecności, bez względu na przyczynę 

tej nieobecności 

 3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu osoby zastępującej oraz okre-

su zastępstwa. Osoba zastępująca Świadczeniodawcę musi posiadać kwalifikacje równorzędne ze 
Świadczeniodawcą, a odpowiadające kwalifikacjom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszcze-

gólnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.  
 4. Koszty zastępstwa ponosi Świadczeniodawca. 
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§ 3  

 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać zalecenia lekarza zgodnie z przepisami określo-

nymi w odrębnych aktach prawnych dotyczących wykonywania zawodu medycznego. 
 2. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 zostaje 

określona na 6 osób. 

 3. Świadczeniodawca nie może wykorzystywać udostępnionego przez Zamawiającego wyposażenia 
medycznego, środków transportu, łączności i pomieszczeń do udzielania innych niż objęte umową 

świadczenia zdrowotne 

§ 4  

Świadczeniodawca otrzymuje od Zamawiającego materiały i artykuły sanitarne, leki, sprzęt jednora-

zowego użytku oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności w ramach niniejszej umo-

wy. 

§ 5  

 1. Zamawiający użycza Świadczeniodawcy na czas trwania niniejszej umowy pomieszczenia me-
dyczne, socjalne oraz aparaturę i sprzęt medyczny, będące własnością Zamawiającego, 

 2. Korzystanie z rzeczy wymienionych w ust. 1 może się odbywać w zakresie niezbędnym do świad-

czenia usług w ramach świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, 
 3. Świadczeniodawca zobowiązany jest używać rzeczy wymienionych w ust. 1 w sposób odpowiada-

jący ich właściwościom i przeznaczeniu, 

 4. Bez zgody Zamawiającego, Świadczeniodawca nie może oddać użyczonych rzeczy wymienio-
nych w ust. 1 osobie trzeciej do używania 

 5. Świadczeniodawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie bądź utratę użyczonej rzeczy, jeżeli uży-

wa jej w sposób sprzeczny z jej właściwościami lub przeznaczeniem, albo, gdy nie będąc do tego 

upoważniony przez Zamawiającego oddaje ją osobie trzeciej, 
 6. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie użyczonych rzeczy będące następ-

stwem prawidłowego ich użytkowania, 

 7. Konserwacja i naprawa użyczonych rzeczy konieczna z powodów określonych w ust. 6 odbywa 
się na koszt Zamawiającego,  

 8. Zamawiający powierza Świadczeniodawcy odpowiedzialność materialną lub wspólną odpowie-

dzialność materialną za środki trwałe lub sprzęt medyczny lub inne przedmioty i materiały nie-

zbędne do wykonania niniejszej umowy po uprzednim stworzeniu odpowiednich warunków dla 
ich zabezpieczenia i przechowywania.  

 9. Powierzenie odpowiedzialności materialnej, o której mowa w ust. 8 odbywa się na podstawie 

imiennego oświadczenia. 
 10. Świadczeniodawca zobowiązany jest do używania własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego 

spełniających wymagania określone w Polskich Normach. Wzór używanej odzieży ochronnej wi-

nien być zatwierdzony przez Pielęgniarkę Naczelną LORO SP ZOZ. 

§ 6  

 1. Świadczeniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przygotowanie sprzętu, urządzeń i na-
rzędzi, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych 

 2. Przygotowanie, o który mowa w ust. 1 musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami 

§ 7  

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Świadczeniodawca otrzyma zry-

czałtowane wynagrodzenie w wysokości ……… (słownie ………….. PLN) brutto miesięcznie. 
 2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 Świadczeniodawca otrzyma pro-

wizję w wysokości w wysokości 30% wartości zrealizowanej przez niego sprzedaży  w danym 

miesiącu kalendarzowym. 
 3. Zamawiający będzie wypłacał Świadczeniodawcy wynagrodzenie za udzielone świadczenia na 

podstawie miesięcznych rachunków (faktur) wystawionych przez Świadczeniodawcę.  



 3 

 4. Wypłata należności, o której mowa w ust. 1 następować będzie w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia rachunku (faktury) i po sprawdzeniu wykonania zlecenia – do rąk Świadczeniodawcy lub na 

wskazany przez niego rachunek bankowy. 

 5. W razie zwłoki w uiszczeniu należności Świadczeniodawcy przysługuje roszczenie o odsetki wg 
stawki ustawowej. 

 6. Obowiązki w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z wykonania umowy, a także ob-

owiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego Świadczeniodawcy oraz pracowników przez niego 

zatrudnionych spoczywają na Świadczeniodawcy.  

§ 8  

 1. Świadczeniodawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o innych zawieranych przez 
siebie umowach na podstawie przepisów art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

 2. Zawarcie kolejnych umów, o których mowa w ust. 1 przez Zamawiającego nie może ograniczyć 
zakresu niniejszej umowy. 

 3. Świadczeniodawca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli Zamawiającego oraz NFZ. 

 4. Świadczeniodawca nie może powierzyć innej osobie wykonania przedmiotu umowy bez zgody 

Zamawiającego z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 

§ 9  

Informacje dotyczące pacjenta, a w szczególności jego choroby, mogą być przekazane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, a osobom trzecim tylko w formie przewidzianej w usta-

wie o ochronie – danych osobowych. 

§ 10  

Świadczeniodawca zobowiązany jest do: 

 1. Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych na sumę nie mniejszą niż 12 tys. EURO i do kontynuowania umowy 

ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

 2. Okazania polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 12 tys. EURO przy 
podpisywaniu umowy oraz dostarczenia kopii polisy jako załącznika do umowy. 

§ 11  

 1. Świadczeniodawca wyraża zgodę na uwzględnienie jego osoby w planach osiągania przez Lubu-

ski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny gotowości na potrzeby obronne państwa w sytua-

cjach kryzysowych i na wypadek wojny. 

 2. Świadczeniodawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia do Sił Zbrojnych z wnioskiem 
reklamacyjnym w celu zapewnienia jego udziału w realizacji tych planów zgodnie z art. 116 usta-

wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

 3. Świadczeniodawca zobowiązuje się do wywiązania z zadań nałożonych w wymienionych powyżej 
planach jeśli w okresie trwania niniejszej umowy wystąpi sytuacja uzasadniająca ich wprowadze-

nie w życie. 

§ 12  

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o któ-

rych mowa w § 1 ponosi Świadczeniodawca. 

§ 13  

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.07.2014 – 30.06.2015 r.  
 2. Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy aneksem. 

 3. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji niniejszej umowy, jeżeli zajdą okoliczności lub wy-

stąpią zjawiska, jakich przy negocjacji umowy strony nie brały pod uwagę, ani nie przewidywały 

przy jej zawieraniu. 
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 4. Wniosek zawierający propozycję zmian warunków umowy winien być zgłoszony w formie pi-
semnej i zostać przedłożony drugiej stronie, co najmniej dwa tygodnie przed proponowanym ter-

minem zmiany umowy. Propozycja renegocjacji winna zawierać uzasadnienie prawne i ekono-

miczne. 
 5. Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14  

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 30 dniowym wypowiedzeniem. 

§ 15  

 1. Strony mogą odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez które rozumie się: 

a) Utratę przez Świadczeniodawcę koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych, 

b) Wygaśnięcie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Świadczeniodawcy 
c) Przerwę w realizacji świadczeń zdrowotnych uniemożliwiającą wywiązanie się przez Zama-

wiającego z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec osób objętych ubezpiecze-

niem zdrowotnym 
d) Zaprzestanie finansowania, przez co najmniej dwa pełne okresy płatności z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, 

e) Niemożności wykonania przez Świadczeniodawcę umowy o wspólnej odpowiedzialności ma-

terialnej za powierzone mienie odstąpienie lub wypowiedzenie przez niego takiej umowy. 
 2. Świadczeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaist-

nieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz spowodowanej innymi przyczynami niemożno-

ści udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

§ 16  

Spory, które mogą wynikać w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

§ 17  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 


