
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ  
Nr ……./MCS/VI/17 

 
zawarta w dniu ………………….. r.  w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000338846, z siedzibą w Warszawie 00-301, przy ul. Nowy Zjazd 1, posiadającym NIP: 5252465327, 
REGON: 142049482, o kapitale zakładowym w wysokości 6.606.000,00 zł, zwanym dalej „Zlecającym”, 
reprezentowanym przez ……………………………………… 
 

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności asystentki stomatologicznej w Poradni 
Stomatologii Dziecięcej oraz w innych poradniach (na zlecenie Dyrektora ds. Medycznych), według 
zasad i standardów obowiązujących w Spółce, polegających w szczególności na: 

1) Instrumentowaniu i pomocy lekarzowi dentyście we wszystkich zabiegach stomatologicznych.             
2) Przygotowaniu gabinetu stomatologicznego do przyjęć pacjentów (zgodnie z Instrukcjami 
znajdującymi się w gabinecie).                                                                                                                      
3) Przestrzeganiu zasad postępowania z odpadami powstałymi w gabinecie wg Instrukcji 
postępowania z odpadami.                                                                                                                                                     
4) Monitorowaniu efektów sprzątania gabinetów lekarskich przez firmy sprzątające (zgłaszanie uwag 
Kierownikowi Poradni, w tym. • w sytuacji nagłej — losowej, sprzątnięcie gabinetu umożliwiające 
przyjęcie pacjenta.                                                                                                                                              
5) Przechowywaniu i konserwacji sprzętu, końcówek, przygotowywaniu do oddania i odbiorze ze 
sterylizacji sterylnych narzędzi (wg Instrukcji obowiązujących w Spółce).                                                    
6) Dostarczaniu do Gabinetów i zwrocie do Rejestracji dokumentacji medycznej pacjentów po 
zakończonej pracy, przestrzegając Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce;                               
7) Dokonywaniu spisu brakujących leków i materiałów stomatologicznych na zlecenie lekarza,  
       z odpowiednim wyprzedzeniem w celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania gabinetu.                              
8) Przygotowywaniu materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków;                                                
9) Przestrzeganiu zasad aseptyki i antyseptyki;                                                                                                 
10) Przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i konieczne do wykonywania przedmiotu umowy 
kwalifikacje i uprawnienia. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się do: 

1) osobistego, rzetelnego wykonywania zadań określonych w § 1, zgodnie ze sztuką zawodową i 
przyjętymi w Spółce zasadami; 
2) przyjęcia i stosowania obowiązujących u Zlecającego wszelkich procedur; 
3) przestrzegania zaleceń merytorycznych Dyrektora ds. Medycznych oraz osób przez niego 
upoważnionych, w tym Kierownika Poradni Stomatologii Dziecięcej; 
4) zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku                      
z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych; 
5) przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, w szczególności praw 
pacjenta. 



§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu Wykonawcy, w tym za 
szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem wykonywania zadań określonych w § 
1 również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV. a także utrzymywania przez 
cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia. 
2. użytkowania sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z obowiązującymi przypisami prawnymi, 

instrukcjami, zasadami BHP i ochrony radiologicznej; 
3. wykonywania świadczeń zdrowotnych w odzieży i obuwiu roboczym, zakupionym na własny 

koszt, spełniających certyfikaty jakości oraz utrzymania tej odzieży w należytym stanie, 
gwarantującym higieniczne i bezpieczne warunki pracy; 

4. posiadania aktualnych szkoleń z zakresu bhp, aktualnych badań profilaktycznych  
z potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych i epidemiologicznych do pracy na 
stanowisku o określonym charakterze, wykonanych we własnym zakresie; 

5. dbania o mienie Udzielającego zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem mienia 
wykorzystywanego w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 4 

 
Obowiązki określone w § 1, zgodnie z postanowieniami § 2 umowy, Wykonawca będzie wykonywał w 
siedzibie Udzielającego zamówienie, przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem wykonywania usług ustalonym indywidualnie przez Zlecającego. W szczególnych 
wypadkach Wykonawca może zostać zobowiązany do wykonywania prac w terminach nie objętych 
harmonogramem np. w razie zastępstwa innej asystentki stomatologicznej bądź pomocy dentystycznej. 
 

§ 5 

Nadzór merytoryczny nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawuje przedstawiciel Zlecającego 
w osobie Kierownika Poradni Stomatologii Dziecięcej, Dyrektora ds. Medycznych lub innej osoby 
upoważnionej. 

§ 6 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu zadań określonych niniejszą umową 
ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zlecającego rzeczy udostępnione, zarówno w formie 
wyposażenia stanowiska jak i przedmiotów przekazanych odrębnie w trakcie trwania umowy, celem 
realizacji niniejszej umowy, w stanie niepogorszonym i w tej samej ilości. Wykonawca nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będących następstwem prawidłowego używania. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, a w szczególności 
wynikających z: 
1) niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych zadań; 
2) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 
3. Zlecający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy pokrycia szkody wyrządzonej 
niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcy niniejszej umowy w wartości 
100% poniesionej straty z tego tytułu oraz kar umownych i obowiązków odszkodowawczych nałożonych 
przez innych płatników w umowach zawartych ze Zlecającym. 

§ 7 

Zlecający zobowiązuje się do zapewnienia swobody Wykonawcy w podejmowaniu decyzji z zakresu 
realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. Za wykonanie świadczeń określonych w § 1 Zlecający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości ….. zł brutto za 1 godzinę pracy. 



2. Zapłata należności za zrealizowane zadania określone w umowie nastąpi w formie przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę, po weryfikacji godzin i zrealizowanych zadań przez Zamawiającego w osobach 
Kierownika Poradni Stomatologii Dziecięcej i Dyrektora ds. Medycznych  

 

§ 9 

W razie niezdolności do wykonywania świadczeń Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Kierownika Poradni Stomatologii Dziecięcej lub osobę upoważnioną. 
 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się poddawać kontroli upoważnionych pracowników Zlecającego w tej części 
działalności, która dotyczy przedmiotu niniejszej umowy, a zwłaszcza: 

1) zakresu, sposobu i jakości wykonywania prac; 
2) stopnia realizacji obowiązujących u Zlecającego procedur; 
3) przestrzegania przepisów porządkowych, bhp, p.poż; 
4) przestrzegania innych warunków niniejszej umowy. 

   
§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.07.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 
2. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu za zgodą obu stron w każdym czasie, za 
uprzednim 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. 
 

§ 12 
 

1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy 
w drodze negocjacji. 
3. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich. 
4. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zlecającego nie może przenieść na osobę trzecią 
praw i obowiązków wynikających z umowy. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
1) Kodeks Cywilny; 
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

§ 13 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
             Wykonawca                                                 Zlecający                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


