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UMOWA NR ……/2020  
 

 

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
 

 
 

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: 
 

HENRYKA SZYMCZAKA – Prezesa Zarządu 

 
a 

 
…………………………………………………………….. –  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej.  
Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

zwanym dalej  Przyjmującym zamówienie. 
 

 
 

§  1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii dla 
pacjentów Udzielającego zamówienia.   

 
§  2 

Miejscem wykonywania usług, będących przedmiotem umowy, jest siedziba Udzielającego 

zamówienia. 
 

§  3 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania następujących świadczeń: 

1) wykonywanie zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej na zlecenie lekarzy medycyny 
na Bloku Operacyjnym, przy łóżku chorego oraz w Dziale Diagnostyki Obrazowej na 

podstawie skierowania kierującej komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienia lub 

jednostki, z którą Udzielający zamówienia zawarł umowę na wykonywanie tych usług, 
2) wykonywanie zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej za odpłatnością według 

cennika Udzielającego zamówienia na zlecenie lekarzy jednostek nie posiadających umowy na 
te usługi z Udzielającym zamówienia lub na zlecenie pacjenta na podstawie opłaconego w 

kasie Udzielającego zamówienia rachunku, zawierającego czytelny opis opłaconej usługi i 

odpowiednią wysokość opłaty, wynikającą z cennika Udzielającego zamówienia. 
 

§  4 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem umowy zgodnie z harmonogramem, ustalanym na każdy miesiąc przez 
Udzielającego zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń w sposób ciągły i 

systematyczny w czasie trwania umowy. 
 

§  5 
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Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż: 
1) świadczy usługi na rzecz ludności osobiście w ramach działalności gospodarczej i z tego tytułu 

rozlicza się z odpowiednim urzędem skarbowym, 

2) dochody z niniejszej umowy rozlicza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
3) zgłosił swoją działalność w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem rozliczenia się z tytułu 

ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.  
 

§  6 
Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania świadczeń, będących przedmiotem umowy nie może 

opuścić miejsca wykonywania świadczeń, chyba że za zgodą osoby reprezentującej Udzielającego 

zamówienia. 
 

§  7                         
1. Udzielający zamówienia dla potrzeb realizacji przedmiotu niniejszej umowy nieodpłatnie 

zapewnia bazę lokalową, jednorazowy sprzęt medyczny, aparaturę i urządzenia oraz inne 

materiały i środki niezbędne do realizacji umowy.  
2. Korzystanie z wyżej wymienionych środków może odbywać się wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy. 
3. Konserwacja i naprawa sprzętu odbywa się na koszt Udzielającego zamówienia. 

4. Udzielający zamówienia ponosi koszt pomiarów dozymetrycznych. 
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego z winy 

Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie pełną 

kwotą odszkodowania. 
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowane pomieszczenia, sprzęt, 

środki, materiały i aparaturę Udzielającego zamówienia. 
7. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zasadami użytkowania aparatury 

medycznej i zobowiązuje się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi 

instrukcjami obsługi. 
8. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za udostępnione mienie Udzielającego zamówienia 

jeśli szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych lub nie zapewnienia przez 
Udzielającego zamówienia warunków umożliwiających należyte jego użytkowanie. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dotrzymać zasady oszczędności w zakresie 

gospodarki powierzonym i sprzętem udostępnionymi materiałami koniecznymi do realizacji 
niniejszej umowy.  

10. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać środków, o których mowa w ust. 1, na cele 
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność wynika z przepisów 

Udzielającego zamówienia i jest pobierana na jego konto. 
 

§  8 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo sprawowania nadzoru merytorycznego i 
organizacyjnego nad wykonywaniem przez Przyjmującego zamówienie usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy. 
 

§  9 

Udzielający zamówienia oświadcza, że miejsca wykonywania usług spełniają warunki stawiane 
podmiotom leczniczym w tym zakresie. 

 
 

 
 

§  10 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń, z jak 
najlepszym wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem 

postępu w zakresie medycyny oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.  
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2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów określających prawa i 
obowiązki pacjentów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, 

standardów udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

procedur i standardów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań mających 

na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości udzielanych świadczeń. 
4. Przyjmującego zamówienie obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub w stanie po użyciu narkotyków lub leków 
psychotropowych, a także spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub leków 

psychotropowych w czasie wykonywania świadczeń. 

 
§  11 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia dokumentacji 
medycznej, w tym dokumentacji elektronicznej, szczególnie dokumentacji pacjentów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i przyjętym u Udzielającego zamówienia standardem. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nie udostępniania dokumentacji medycznej 
podmiotom nieuprawnionym. 

 
§  12 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
oraz stosowania zarządzeń i dokumentów obowiązujących u Udzielającego zamówienia, związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych.  

 
§  13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem 

udzielania świadczeń zdrowotnych z minimalną sumą gwarancyjną, określoną odrębnymi 

przepisami. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do okazania polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 1 oraz dostarczenia kopii polisy Udzielającemu zamówienia najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy bądź jej przedłużenia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej. 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich zmian w zakresie 

posiadanych kwalifikacji, w szczególności dotyczących certyfikatów umiejętności oraz 
dostarczenia Udzielającemu zamówienie dokumentów potwierdzających te zmiany w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni.  
 

§  14 

Dla realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się respektować umowy podpisane przez 
Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami, na rzecz 

których świadczy usługi zdrowotne.  
 

§  15 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową do 

wysokości sumy posiadanego ubezpieczenia. 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. 

2. W przypadku wystąpienia postępowań sądowych, o których mowa w ust. 1, zakończonych 

ugodami, strony umowy ponoszą odpowiedzialność solidarnie. 
 

§  16 
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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 udzielanych 

świadczeń zdrowotnych określonych w umowie, liczby i zakresu udzielonych świadczeń, 
prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, prowadzenia wymaganej 

sprawozdawczości statystycznej, 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 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ustalone 

przez niego standardy i procedury udzielania świadczeń zdrowotnych są zgodne z 
obowiązującymi 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 zamówienie zobowiązuje się 

do ich realizacji w terminie ustalonym przez Udzielającego zamówienia nie późniejszym niż 
wynikającym z zaleceń pokontrolnych. Ustalenie terminu realizacji zaleceń ma postać pisemną 

parafowaną przez obie strony niniejszej umowy.  

 
§  17 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za świadczenie usług 
zdrowotnych wyniesie  ……………  zł (słownie złotych: ……………………… 00/100) za jedną 

godzinę świadczenia usług. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu wykonania usług, na podstawie 
przedłożonego rachunku oraz indywidualnej karty świadczenia usług, potwierdzonej przez 

Kierownika komórki organizacyjnej w terminie 30  dni od daty przedłożenia rachunku - na 
wskazane przez Przyjmującego zamówienie konto bankowe. 

3. Załącznikiem do rachunku jest zestawienie dni i godzin świadczenia usług zdrowotnych 

będących przedmiotem umowy – indywidualna karta świadczenia usług. 
 

§  18 
Przyjmujący zamówienie dla celów realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny koszt 

zabezpieczy odzież i obuwie ochronne, aktualne szkolenia z zakresu BHP, aktualne badania 
profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi wymogami.   

 

§  19 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………….. r. do dnia 

……………………….. r. 
 

§  20 

Każda ze stron umowy może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia najbliższego miesiąca lub 

rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej. 

 

§  21 
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 niniejszej umowy, 
2) przedstawienia przez Przyjmującego zamówienie nieprawdziwych lub niezgodnych ze 

stanem faktycznym danych lub informacji, będących dla Udzielającego zamówienia 
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podstawą do ustalenia kwoty wynagrodzenia lub niezbędnych dla celów 
sprawozdawczości,  

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 etyka zawodową.  

 
§ 22 

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. 

 
§ 23 

1. Treść umowy dotycząca warunków wynagrodzenia jest poufna. 
2. Strony umowy zobowiązują się do nie ujawniania jej postanowień osobom trzecim bez zgody 

drugiej strony umowy. 
 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych. 

 
§ 25 

Wszelkie sprawy mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla Udzielającego zamówienia. 
 

§ 26 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

 
    Udzielający zamówienia:                                                       Przyjmujący zamówienie: 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 
 


