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UMOWA NR  ……/2020 

 

 

O UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

 

zawarta w dniu ………………….. 2020 r. w Jarocinie, pomiędzy: 

 

„Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 

63-200 Jarocin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców nr KRS 

0000354792, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6172189328, 

REGON 301415604, zwanym dalej Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez: 

 

………………………………… – PREZESA ZARZĄDU 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….                   

Adres:  ……………………………………………………………… 

Adres do doręczeń: ……………………………………………………………………. 

REGON    …………………………..          PESEL   ………………………………   NIP  

…………………………………. 

zwanym dalej  Przyjmującym zamówienie. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych dla pacjentów 

Udzielającego zamówienia z zakresu 

……………………………………………………………….  

2. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na ratowaniu życia, przywracaniu do 

zdrowia i poprawie stanu zdrowia pacjentów Udzielającego zamówienia z 

wykorzystaniem infrastruktury stanowiącej własność Udzielającego zamówienie. 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 

nie ciąży na nim wyrok sądów powszechnych, ani zawodowych sądów lekarskich, 

który uniemożliwiałby my wykonywanie niniejszej umowy, a w chwili zawierania 

umowy nie jest mu wiadomym, aby toczyło się przeciwko niemu jakiekolwiek 

postępowanie, którego wynik mógłby uniemożliwić mu wykonanie niniejszej umowy 

w przyszłości, 

a) posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, o których mowa w §1 niniejszej umowy, co potwierdzi 

przedstawieniem stosownych dokumentów, 
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b) spełnia wymogi prawem określone do prowadzenia działalności medycznej jako 

podmiot gospodarczy lub w ramach uprawiania wolnego zawodu lekarza. 

2. Przyjmujący zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie 

i na własny koszt zabezpieczy odzież i obuwie ochronne. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu zamówienia 

zaświadczenia potwierdzającego zdolność do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

wydanego przez uprawnionego lekarza oraz niezwłocznego aktualizowania 

powyższego zaświadczenia.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń z 

zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej i umiejętnościami zawodowymi oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie 

medycyny, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia 

chorób, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą, wpisanym do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą i niniejszą umowę zawiera w ramach prowadzonej działalności leczniczej. 

 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 

trzecim powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą 

umową. 

2. Za podstawę odpowiedzialności przyjmuje się prawomocny wyrok sądu orzekający co 

do winy i jej zakresu. W przypadku udowodnionych prawomocnym wyrokiem sądu 

błędów natury organizacyjnej, odpowiedzialność spoczywa na Udzielającym 

zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada aktualną zawartą umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i 

zobowiązuje się ją posiadać   przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy. Nie 

wywiązanie się przez Przyjmującego zamówienie z tego obowiązku stanowić będzie 

podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.  

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje także odpowiedzialność cywilną z 

tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW. 

5. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 

zwalnia Przyjmującego zamówienie od odpowiedzialności za wykonywanie niniejszej 

umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych i uzyskania prawa orzekania o czasowej niezdolności do 

pracy, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim-pacjentom Udzielającego 

zamówienia, będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ponoszą 

solidarnie Przyjmujący zamówienie oraz Udzielający zamówienia. Za wszelkie 

pozostałe szkody wyrządzone przez siebie wyłączną i samodzielną odpowiedzialność 

ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

8. Za szkody wyrządzone przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie w stosunku do 

Udzielającego zamówienia odpowiada do pełnej wysokości kwoty ubezpieczenia. 
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9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zwolnić w całości Udzielającego 

Zamówienia od wszelkiej odpowiedzialności, w tym kar, opłat, kwot zasądzonych lub 

przyznanych, która została nałożona na Udzielającego Zamówienia w związku z 

działaniami lub zaniechaniami Przyjmującego Zamówienie. 

10. Przyjmujące zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych 

z najwyższym stopniem należytej staranności zawodowej, wynikającej z zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, i zasadami etyki zawodowej. Przyjmujący 

zamówienie w zakresie prowadzonej diagnozy i wdrożonego leczenia nie podlega 

kierownictwu Udzielającego zamówienia i jest całkowicie samodzielny, podlegając w 

tym zakresie przepisom prawa, zasadom etyki oraz  aktualnemu stanowi wiedzy 

medycznej. 

 

§ 4 

1. Udzielający zamówienia zapewnia bazę lokalową, nieodpłatne zaopatrzenie w leki, 

materiały opatrunkowe, jednorazowy sprzęt medyczny, aparaturę i urządzenia oraz 

inne materiały i środki niezbędne podczas udzielania świadczeń wyłącznie objętych 

niniejszą umową, mając na uwadze specyfikę udzielanych przez Przyjmującego 

zamówienie świadczeń. 

2. Korzystanie ze środków wymienionych ust. 1 może odbywać się w zakresie 

niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu 

medycznego,   o której mowa powyżej i zobowiązuje się do używania jej zgodnie z 

zasadami bhp i właściwymi instrukcjami obsługi.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę 

medyczną Udzielającego zamówienia i ponosi odpowiedzialność za ich uszkodzenie 

bądź utratę, jeśli używa ich w sposób sprzeczny z właściwościami lub 

przeznaczeniem, bądź jeśli nie dołożył należytych starań dla ich należytego 

zabezpieczenia przed kradzieżą lub uszkodzeniem. 

5. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo, w przypadkach uszkodzenia lub 

zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego z winy Przyjmującego zamówienia, do 

obciążenia go kosztami naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub aparatury. 

6. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki zdrowia pacjenta 

powstałe na skutek wad aparatury medycznej Udzielającego zamówienie, o ile 

niezwłocznie po dostrzeżeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury 

poinformował o tym Udzielającego zamówienia. Jeżeli mimo dostrzeżenia 

nieprawidłowości nie poinformował o tym Udzielający zamówienia odpowiada za 

powstałą z tego powodu szkodę na zasadach ogólnych. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dotrzymać zasady dbałości i oszczędności w 

zakresie gospodarki powierzonym i sprzętem udostępnionymi materiałami 

koniecznymi do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo sprawowania nadzoru merytorycznego i 

organizacyjnego nad wykonywaniem przez Przyjmującego zamówienie usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie współpracuje z całym personelem Udzielającego 

zamówienia oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Udzielającego 



 4 

zamówienia, celem optymalnego przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego 

pacjentów znajdujących się pod opieką Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania w razie potrzeby z 

konsultacji specjalistów będących lekarzami Udzielającego zamówienia oraz badań 

diagnostycznych wykonywanych w pracowniach Udzielającego zamówienia. 

 

§ 7 

Udzielający zamówienia oświadcza, że miejsca wykonywania usług spełniają warunki 

stawiane podmiotom leczniczym w tym zakresie. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych 

pacjentom Udzielającego zamówienia, z zachowaniem najwyższej staranności, 

zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i 

środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta 

oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania diagnostyki lub konsultacji poza 

strukturami Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

uzyskania na powyższe akceptacji Dyrektora ds. medycznych lub osoby przez niego 

upoważnionej. W przypadkach uzasadnionych pilnością wynikającą z ciężkiego stanu 

ogólnego chorego, szczególnie zaś w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia 

pacjenta, powyższa zgoda nie jest wymagana, zaś zasadność podjętej decyzji będzie 

rozpatrywana w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną. 

3. Za świadczenia udzielane na podstawie niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie 

nie może pobierać od pacjentów żadnych dodatkowych opłat, chyba, że taka 

odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach i jest pobierana na konto 

Udzielającego zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych na terenie 

Udzielającego zamówienia osobom nie będącym pacjentami Udzielającego 

Zamówienia. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań 

mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości udzielanych świadczeń. 

6. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, 

wyrobów medycznych i środków pomocniczych dostarczonych przez Udzielającego 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zasady nie 

przekraczania granic koniecznej potrzeby oraz za wykonywane zabiegi medyczne. 

7. Ordynowanie leków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego, 

objętego niniejszą umową, chyba, że sprzeciwiałyby się temu przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

2. Zawarcie kolejnej umowy z innymi podmiotami leczniczymi o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych  przez Przyjmującego zamówienie nie może ograniczyć dostępności i 

jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych i wymaga 

uzyskania zgody Udzielającego zamówienie. 

3. Przyjmującemu Zamówienie zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy, a także przez 

okres 3 (trzech) lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy do zachowania w 
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tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy jej realizacji i 

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Udzielającego Zamówienia. 

 

§ 10 

1. W czasie wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący 

zamówienie może opuścić miejsce świadczenia usług wyłącznie za zgodą 

Udzielającego zamówienia.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich 

wykonania osobom trzecim, chyba, że uzyska na to zgodę Udzielającego zamówienia, 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Przyjmujący zamówienie ma prawo, za zgodą Udzielającego zamówienia, do 

uzyskania zwolnienia z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych określonych 

umową, przeznaczonego na wypoczynek w wymiarze wynoszącym 30 dni w roku 

kalendarzowym.   

4. W przypadku określonym w ust. 3 Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje 

wynagrodzenie.  

5. O skorzystaniu z prawa do zwolnienia z obowiązku udzielania świadczeń Przyjmujący 

zamówienie powiadamia Udzielającego zamówienia w formie pisemnej na co 

najmniej 14 dni przed planowanym terminem nieobecności.  

 

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia 

dokumentacji medycznej, szczególnie dokumentacji pacjentów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i przyjętym u Udzielającego zamówienia standardem. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przekazywania Udzielającemu 

zamówienia kompletnej historii choroby najpóźniej w pierwszym dniu roboczym 

następującym po wypisie pacjenta, pod warunkiem otrzymania całej dokumentacji od 

innych komórek organizacyjnych szpitala.  

3. Udzielający zamówienia zobowiązuje Przyjmującego zamówienie do nie 

udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom nieuprawnionym. 

 

§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stosowania obowiązujących przepisów 

w zakresie orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, 

opinii i zaświadczeń. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa na zlecenie 

Udzielającego Zamówienia w pracach zespołów powołanych na potrzeby Szpitala 

(między innymi akredytacji, ISO, itp.). 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa na zlecenie 

Udzielającego zamówienia w szkoleniach wewnętrznych Szpitala, zarówno jako 

szkolący, jak i szkolony. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazywania swojej wiedzy 

medycznej stażystom i rezydentom. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w realizacji 

wdrażania i bieżącej pracy w systemie informatycznym obowiązującym w Szpitalu. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania konsultacji lekarskich w 

oddziałach szpitalnych oraz ich udokumentowania. 
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7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania w ramach niezbędnej 

potrzeby, na zlecenie Udzielającego zamówienia funkcji lekarza prowadzącego 

Szpitala. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania w przypadku wystąpienia 

bezwzględnej potrzeby, innych świadczeń zdrowotnych na zlecenie Udzielającego 

zamówienia, zgodnie z posiadanymi przez Przyjmującego zamówienie kwalifikacjami. 

  

§ 13 

1. Dla realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się respektować umowy 

podpisane przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 

innymi podmiotami, na rzecz których Udzielający zamówienia świadczy usługi 

zdrowotne, jak również stosować się do regulaminów wewnętrznych obowiązujących 

u Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do znajomości i bezwzględnego stosowania 

przepisów prawnych (Ustaw i Rozporządzeń Ministra Zdrowia), regulaminów, 

standardów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, obowiązujących u Udzielającego 

zamówienia. 

3. Udzielający zamówienie zapoznaje Przyjmującego zamówienie z regulaminami, 

standardami, procedurami oraz innymi obowiązującymi przepisami 

wewnątrzzakładowymi. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapoznania z treścią umowy jaka 

zostanie lub jest zawarta pomiędzy Udzielającym zamówienia a NFZ lub innym 

płatnikiem (w tym następcą prawnym NFZ) na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej niezwłocznie lub niezwłocznie po jej zawarciu i zobowiązuje się do 

przestrzegania wszystkich zawartych w niej warunków udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej objętych przedmiotem tejże umowy. Ten sam obowiązek dotyczy umów 

zawartych z innymi podmiotami, na podstawie których Udzielający zamówienia 

zobowiązuje się do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 

 

§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu zamówienia oraz 

Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Udzielający zamówienia ma 

zawartą umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kontrolę w zakresie jakości i 

zasadności udzielanych świadczeń zdrowotnych określonych w umowie, liczby i 

zakresu udzielonych świadczeń, prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 

prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej, ordynowania leków, 

używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz innych będących własnością Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu zamówienia oraz 

Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrolę przestrzegania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych, znajomości przepisów określających prawa pacjenta, 

znajomości i przestrzegania regulaminu porządkowego, obowiązującego u 

Udzielającego zamówienia oraz znajomości i przestrzegania standardów i procedur 

udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia. 

Jednocześnie Udzielający zamówienia oświadcza, że ustalone przez niego standardy i 

procedury udzielania świadczeń zdrowotnych są zgodne z obowiązującym przepisami 

prawnymi w tym zakresie. 

3. Udzielający zamówienia uprawniony jest do udzielania zaleceń w zakresie 

przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i 2, a Przyjmujący 
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zamówienie zobowiązuje się do ich realizacji w terminie ustalonym przez 

Udzielającego zamówienie i Przyjmującego zamówienie nie późniejszym niż 

wynikającym z zaleceń pokontrolnych. Ustalenie terminu realizacji zaleceń ma postać 

pisemną parafowaną przez obie strony niniejszej umowy. 

4. Udzielający zamówienia, w miarę swoich możliwości organizacyjnych, zapewnia: 

1) obowiązujące druki i formularze oraz inne niezbędne dokumenty do celów 

prowadzenia przez Przyjmującego Zamówienie wymaganej przepisami lub 

Umową dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej pacjentów; 

2) spełniające warunki sanitarno-epidemiologiczne pomieszczania, w których 

Przyjmujący Zamówienie udzielać będzie świadczeń objętych Umową, jak 

również dostęp, w zakresie niezbędnym, do innych pomieszczeń; 

3) dostęp do aparatury i sprzętu medycznego oraz innych materiałów niezbędnych do 

udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie Umowy a także środków 

transportu niezbędnych do udzielania Świadczeń, znajdujących się na terenie 

Udzielającego Zamówienia oraz utrzymanie ich sprawności. 

 

§ 15 

W przypadku nałożenia przez  Narodowy  Fundusz   Zdrowia na   Udzielającego zamówienia 

kar pieniężnych z powodu rażącego niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Przyjmującego zamówienie, umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu 

wskazanym przez Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

zwrotu Udzielającemu zamówienia równowartości nałożonych kar. 

 

§ 16 

Jeżeli szkoda w mieniu którejkolwiek ze Stron, powstała w wyniku działania lub zaniechania 

związanego z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, druga Strona ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 

§ 17 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………… do 

dnia…………………………………………. 

 

§ 18 

1. Każda ze stron umowy – Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie – mogą 

rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

3. Wypowiedzenie umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania fory pisemnej 

 

§ 19 

Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

1) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie podstawowych warunków niniejszej 

umowy w zakresie świadczonych usług lekarskich, w tym nie wypełnianie lub 

wadliwe wypełnianie warunków umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

2) przedstawienia przez Przyjmującego zamówienie nieprawdziwych lub 

niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia podstawą do ustalenia kwoty finansowania 

świadczeń, 



 8 

3) popełnienia przez Przyjmującego zamówienie w czasie trwania umowy 

przestępstwa, które uniemożliwia dalszą realizację umowy, jeżeli zostało ono 

stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 

4) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień koniecznych dla realizacji 

umowy, a także opuszczenia bez uzgodnienia miejsca świadczenia usług, nie 

przystąpienia do realizacji umowy, odmowa poddania się badaniu krwi na 

zawartość alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia, 

5) zachowań niezgodnych z zapisami zawartymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej. 

Ustalenie zachowania niezgodnego z kodeksem następuje przed Komisją Etyki 

Lekarskiej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Poznaniu, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy - w dniu 

wystąpienia tych okoliczności albo nastąpi taka zmiana bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, która wykluczy możliwość kontynuowania 

niniejszej umowy bez prawa zgłaszania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Udzielającego zamówienia, 

7) dojdzie do zmiany warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

które po stronie Udzielającego zamówienia mogłyby wywołać stratę przy 

zachowaniu warunków niniejszej umowy. 

 

§ 20 

W przypadku niezdolności do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych 

w niniejszej umowie, spowodowanej  chorobą, trwającej ponad 30 dni, umowa ulega 

zawieszeniu na czas trwania niezdolności.  

 

§ 21 

1. Za świadczone w ramach niniejszej umowy usług, Udzielający zamówienia 

zobowiązuje się płacić Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości  

…………………. zł.  za jedną godzinę udzielania świadczeń (słownie złotych: 

……………………….. 00/100).   

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie raz w miesiącu na podstawie 

rachunku/faktury zatwierdzonego przez Udzielającego zamówienia.    

 

§ 22 

1. Przyjmujący zamówienie składa fakturę/rachunek za wykonane świadczenia 

zdrowotne. Załącznikiem do rachunku jest zestawienie dni i godzin udzielonych 

świadczeń/ zestawienie ilości wykonanych procedur. Należność za udzielone 

świadczenia zdrowotne zostanie przelana na wskazany przez Przyjmującego 

zamówienie rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo 

sporządzonej faktury/rachunku. 

2. W przypadku nie przedłożenia przez Przyjmującego zamówienie faktury oraz 

zestawienia w sposób oraz terminie Umową przewidzianym, wypłata należności 

nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia lub złożenia prawidłowej faktury oraz 

zestawienia przez Przyjmującego zamówienie. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego 

zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności 

przysługujących mu wobec Udzielającego zamówienia tak w całości, jak i w części na 

osoby trzecie, bez uprzedniej i pisemnej zgody Udzielającego zamówienie. 
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§ 23 

Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń publiczno-prawnych w 

szczególności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i 

inne tytuły wpłat) i z Urzędem Skarbowym. 

 

§ 24 

Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych 

osobowych pacjentów, wyłącznie w celu wywiązania się Przyjmującego zamówienie z 

obowiązków związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Przyjmujący 

zamówienie przyjmuje przetwarzanie danych osobowych w określonym powyżej zakresie i 

zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia 

PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),  przepisami wewnętrznymi 

obowiązującymi u Udzielającego zamówienie dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych oraz do zachowania najwyższej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu 

danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. 

 

§ 25 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie. 

3. Treść umowy dotycząca warunków wynagrodzenia jest poufna. 

 

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów 

leczniczych, w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz przepisy 

wykonawcze do tej ustawy, 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,  

3) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  oraz 

przepisy wykonawcze do tej ustawy, 

4) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO), 

5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i 

zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,  

6) inne akty prawne powszechnie obowiązujące, 

7) Regulamin Organizacyjny Udzielającego zamówienia oraz inne wewnętrzne akty 

prawne, 

8) Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 

 

§ 27 

Spory między Stronami powstające w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą 

polubownie z zachowaniem zasady działania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych 
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interesów Stron. W przypadku braku polubownego porozumienia, sprawy sporne wynikłe na 

tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego 

zamówienia. 

 

§ 28 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Udzielający zamówienia:       Przyjmujący zamówienie: 

  

 

 

 

 

 

 

........................................                                                 ...........................................  

 


