
UMOWA NR  …../2020 
 

 

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 
 

 

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 

zwanym dalej  Przyjmującym zamówienie. 
……………………………………. – …………………………., posiadającym prawo wykonywania zawodu nr 

……………………, księga rejestrowa nr ……………………………………. rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej R P.                                        

Adres:  …………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………….. 
REGON  …………………………..   PESEL   ………………………………    NIP   ……………………………………. 

zwanym dalej  Przyjmującym zamówienie. 
 

 

§  1 
1. Przedmiotem umowy jest kierowanie i zarządzanie Oddziałem ……………………………………., 

całodobowe sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń wynikających z umowy 
zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia a NFZ odnośnie świadczeń zakontraktowanych na 

Oddział, całodobowe pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oddziału. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pozostawania w gotowości do udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej na wezwanie, w dni robocze, w niedziele, święta i dni ustalone u 

Udzielającego zamówienia jako wolne, w każdym czasie przebywania poza siedzibą 
Udzielającego zamówienia. W przypadku jeżeli Przyjmujący zamówienie nie może osobiście 

pozostawać w gotowości do udzielania świadczeń, zobowiązany jest zapewnić zastępstwo we 
własnym zakresie. Z tytułu pozostawania poza siedzibą Udzielającego zamówienia w gotowości 

do udzielania świadczeń przysługuje wynagrodzenie, określone w wymiarze godzinowym. Z 

wynagrodzenia tego Przyjmujący zamówienie winien bezpośrednio rozliczyć się z osobami, które 
będą za niego udzielały świadczeń pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń. 

Udzielający zamówienia z tego tytułu nie będzie uiszczał odrębnych wynagrodzeń. W razie 
podniesienia roszczeń wobec Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienia wstąpi w 

miejsce Udzielającego zamówienia i zwolni on go z tych roszczeń, co poprzez podpisanie umowy 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych oświadcza i potwierdza.  Gdyby jednak z niniejszego 
tytułu doszło do zasądzenia od Udzielającego zamówienia jakichkolwiek kwot pieniężnych lub 

odszkodowań Przyjmujący zamówienia oświadcza, że je uznaje i dokona ich zwrotu na rzecz 
Udzielającego zamówienia wraz z ewentualnymi odsetkami, kosztami sądowymi oraz kosztami 

z tytułu zastępstwa procesowego. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia w kierowanym oddziale, 

wymaganych przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia warunków wykonywania świadczeń, zgodnych 

z profilem oddziału, pod względem obsady kadrowej oraz wymogów sprzętowych.                                              
 

§  2 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 

a) 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, 
b) posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, o 

których mowa w §1 niniejszej umowy, co potwierdzi przedstawieniem stosownych 
dokumentów,  

c) spełnia wymogi prawem określone do prowadzenia działalności medycznej jako podmiot 

gospodarczy lub w ramach uprawiania wolnego zawodu lekarza. 
 



 
§  3 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu zamówienia zaświadczenia 

potwierdzającego zdolność do udzielania świadczeń zdrowotnych, wydanego przez uprawnionego 
lekarza, a także  aktualizowania powyższych zaświadczeń zgodnie z upływem terminu ich ważności.   

 
§  4 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada zawartą aktualną 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.     
2. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  niniejszego paragrafu, nie zwalnia 

Przyjmującego zamówienie od odpowiedzialności za wykonywanie niniejszej umowy. 

3. 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. 
4. Za szkody wyrządzone przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie w stosunku do Udzielającego zamówienia 

odpowiada do pełnej wysokości szkody. 
 

§  5 
Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy  warunków i treści niniejszej umowy oraz 

wszelkich innych informacji i danych pozyskanych o Udzielającym zamówienia w związku z realizacją 
niniejszej umowy, niepodanych do publicznej wiadomości. Jakiekolwiek przekazanie, ujawnienie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia treści niniejszej umowy jest niedopuszczalne. 

 
§  6 

Miejscem wykonywania świadczeń medycznych jest siedziba Udzielającego zamówienia.                                                    
 

§  7 

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania świadczeń 
będących przedmiotem umowy.  

2. Przyjmujący zamówienie poddaje się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia 
oraz osoby przez niego upoważnionej, w zakresie wykonania warunków niniejszej umowy, a w 

szczególności kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz sposobu prowadzenia 

dokumentacji medycznej. 
3. Przyjmujący zamówienie przy realizacji niniejszej umowy poddaje się   kontroli  Narodowego 

Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w zakresie wynikającym z 
niniejszej umowy oraz innych uprawnionych organów, na warunkach określonych 

obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§  8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i 
sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w Szpitalu, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.  
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zna zasady prowadzenia sprawozdawczości statystycznej 

oraz prowadzenia i wydawania dokumentacji medycznej obowiązujące u Udzielającego 

zamówienia. 
3. 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. 



4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu 
zamówienia i osobom trzecim nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem 

dokumentacji; Przyjmujący zamówienie ponosi w szczególności odpowiedzialność za właściwą 

kwalifikację udzielonych przez siebie świadczeń do odpowiednich grup rozliczeniowych 
określonych przez NFZ; Udzielający zamówienia zapewnia możliwość konsultacji w tym zakresie. 

 
§ 9 

W przypadku nałożenia przez  Narodowy  Fundusz   Zdrowia na   Udzielającego zamówienia kar z 

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kontraktowej na oddział, z udowodnionej 
winy Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu Udzielającemu 

zamówienia ich równowartości. 
 

§ 10 
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. 
                                                         

§  11 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w zakresie kierowania i zarządzania oddziałem do:       

1) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy zgodnie  

z aktualnym  stanem wiedzy medycznej i ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej,  
a także z należytą starannością i możliwościami wynikającymi ze środków udostępnionych przez 

Udzielającego zamówienia, 
2) organizacji pracy w oddziale i stałego jej usprawniania,  

3) zapewnienia całodobowego prawidłowego toku funkcjonowania oddziału, tj. do pozostawania 
poza zakładem w gotowości do udzielania świadczeń oraz udzielanie tych świadczeń na 

wezwanie Udzielającego zamówienia lub lekarza dyżurnego, 

4) omawiania i ustalania z lekarzami badań diagnostycznych, rozpoznawania i metod leczenia 
pacjentów hospitalizowanych w oddziale, 

5) dbałości o to, by każdy nowo przyjęty na oddział pacjent był niezwłocznie zbadany i aby była 
mu udzielona właściwa pomoc medyczna, 

6) dokonywania obchodu chorych na oddziale codziennie przy udziale lekarzy i pielęgniarek, 

7) sprawowania nadzoru nad przekazywaniem przez lekarzy dyżurnych pełnych informacji o stanie 
zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziale, 

8) dbałości by pacjenci oddziału byli leczeni zgodnie z postępem wiedzy medycznej oraz mieli 
zapewnioną właściwą opiekę medyczną, 

9) zapewnienia koniecznych warunków i nadzoru nad przestrzeganiem praw pacjenta 

hospitalizowanego w oddziale, 
10) sprawowania nadzoru nad prawidłowym, pod względem merytorycznym, wprowadzaniem do 

systemu informatycznego działającego w szpitalu, wszystkich wymaganych informacji w zakresie 
działalności oddziału oraz dopilnowania, by informacje te były na bieżąco wprowadzane przez 

pracowników oddziału, a także dostosowywania się do wszystkich nowych funkcjonalności 
systemu w ramach planu informatyzacji Szpitala, 

11) udziału w pracach Zespołu ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, 

12) współpracy z kierownikami innych komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienia i 
Pielęgniarką Epidemiologiczną, 

13) udziału w zebraniach kierowników oddziałów i działów, 
14) nawiązywania współpracy z podmiotami leczniczymi, prowadzącymi działalność w zakresie 

analogicznym jak kierowany oddział, 

15) przestrzegania tajemnicy służbowej, 
16) postępowania zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych oraz 

regulaminów, standardów, instrukcji i rozporządzeń obowiązujących w zakładzie, 
17) realizowania kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów 

podpisanych przez Przyjmującego zamówienie na wykonywanie usług zdrowotnych w ramach 
oddziału, 

18) sprawowania nadzoru organizacyjnego nad pracą zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, 

19) nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym, przeciwpożarowym oddziału oraz nad 
bezpieczeństwem chorych w oddziale, 

20) odpowiedzialności za dyscyplinę pracy personelu w oddziale, 
21) dbałości o stałe podnoszenie kwalifikacji własnych i personelu w oddziale, 

22) organizowania i nadzoru wewnątrzoddziałowych zebrań naukowych kadry lekarskiej, 



23) odpowiedzialności za gospodarkę lekami, środkami i materiałami medycznymi oraz krwią i 
preparatami krwiopochodnymi, 

24) prawidłowego zabezpieczenia mienia będącego w użytkowaniu oddziału przed zniszczeniem lub 

kradzieżą 
25) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oddziału, 

26) nadzoru nad działalnością orzeczniczą i związaną z nią dokumentacją, 
27) sporządzania okresowych raportów i dokumentacji statystycznej, 

28) przygotowywania materiałów do ofert na wykonywanie usług zdrowotnych w oddziale, 

29) oceny kwalifikacji personelu w oddziale i prowadzenia stałej jego oceny, 
30) udziału we wprowadzaniu procedur i standardów oraz prowadzenia polityki promowania 

oddziału, 
31) Przyjmujący zamówienie może kierować pacjentów na leczenie w innych podmiotach leczniczych  

jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny  
i leczniczy Udzielającego zamówienia nie zapewnia możliwości dalszego leczenia, po  uzyskaniu 

akceptacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia, 

 
§  12 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2023 r. 

 

§  13 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za udzielanie świadczeń 

zarządzania i kierowania oddziałem wyniesie  ………………….  zł. (słownie złotych: 
……………………..  00/100) miesięcznie, z zastrzeżeniami wskazanymi w ust. 2,  3 i 4  niniejszego 

paragrafu.  
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 może ulec pomniejszeniu maksymalnie o 15 %  w przypadku 

nie zrealizowania w pełnej wysokości lub nieuzasadnionego przekroczenia kontraktu z NFZ. 

Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Udzielającego zamówienia. 
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 może ulec pomniejszeniu maksymalnie o 15 %  w przypadku 

nieracjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie 
oddziału w ramach budżetowania. W przypadkach szczególnie rażących Udzielający zamówienia 

ma prawo domagać się naprawienia wyrządzonej mu szkody na zasadach ogólnych k. c. do 

pełnej jej wysokości. W takim przypadku Udzielający zamówienia ma także prawo rozwiązać 
niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez 

Udzielającego zamówienia. 
4. 10 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 jest uzależniona od należytego wykonania 

obowiązków wskazanych w § 11 niniejszej umowy. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta 

przez Udzielającego zamówienia po wyczerpaniu procedury wyjaśniającej w przypadku 
pojawienia się zastrzeżeń co do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za pozostawanie poza siedzibą 
Udzielającego zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń na wezwanie wyniesie 

…………………. zł  (słownie złotych: ………………….. 00/100) za jedną godzinę pozostawania w 
gotowości lub ……………… zł (słownie złotych: ……………………. 00/100) miesięcznie. 

6. Wypłata zapłaty nastąpi po stwierdzeniu wykonania usług, na podstawie przedłożonego 

rachunku w terminie 30 dni od daty przedłożenia rachunku – na wskazane przez Przyjmującego 
zamówienie konto bankowe. 

 
§  14 

1. W przypadku niemożności osobistego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na 
własny koszt Podwykonawstwa, tj. do powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy. 

2. Osoby wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawcy muszą posiadać kwalifikacje do 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie mniejsze niż Przyjmujący zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie wskazuje, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom. 
4. Podwykonawstwo musi uzyskać akceptację Udzielającego zamówienia. 

5. Podwykonawca ponosi osobistą odpowiedzialność za powierzoną przez Przyjmującego 

zamówienie część zamówienia, tj. za wykonywanie usług powierzonych przez Przyjmującego 
zamówienie.  

 
§  15 

Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 



1) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie podstawowych warunków niniejszej 
umowy, 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, 
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, 

nie przystąpienia do realizacji umowy, odmowa poddania się badaniu krwi na zawartość 
alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia, 

5) 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, 

6) dane zawarte w ofercie Przyjmującego zamówienie okażą się nieprawdziwe, 
7) dojdzie do zmiany warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które po 

stronie Udzielającego zamówienia mogłyby wywołać stratę przy zachowaniu warunków 

niniejszej umowy. 
 

§  16 
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. 

 
§ 17 

W przypadku niezdolności do udzielania świadczeń zdrowotnych, spowodowanej  chorobą, trwającej 
ponad 30 dni, umowa ulega zawieszeniu na czas trwania niezdolności. 

 

§  18 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§  19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie 

sprawy mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla Udzielającego zamówienia. 

                                                              
§  20 

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

 

 
 

 
Udzielający zamówienia:       Przyjmujący zamówienie: 
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