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                                                                                                                           Załącznik nr3 SWKO 

 

UMOWA NR …………. 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH 

 

zawarta w dniu …………………..  w Głubczycach, 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

26, 48-100 Głubczyce, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 

Opolu, pod numerem KRS 0000008514, posiadającym  NIP 748-14-15-846, Regon 000311579, reprezentowanym przez:  

Dyrektora –  Adama Jakubowskiego,  zwanym dalej Udzielającym Zamówienie,  

a 

lek. med. …………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

NIP:                     REGON:  

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie. 

 

 

§1 

1. Udzielający zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami udzielanie w 

siedzibie Udzielającego zamówienie, świadczeń zdrowotnych: 

1) w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii, w następujące dni 

tygodnia………………………………………………………………………………………………………………………….,  

za które Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości:  

                   ……..…………………za pkt.        

(wartość procentowa ceny za pkt. płacony przez NFZ) 

2. udzielanie konsultacji na rzecz podmiotów, z którymi Udzielający zamówienie zawarł umowę , za co Przyjmujący 

zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości……………………. za  jedną konsultację . 

3. W czasie udzielania świadczeń w poradni specjalistycznej, w nagłych przypadkach Przyjmujący zamówienie  

zobowiązany jest do zaopatrywania pacjentek w stanie zagrażającym ich życiu lub zdrowiu. 

 

§2 

1.  Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych.  

2. W przypadku braku możliwości osobistego udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie z powodu choroby, 

wyjazdu lub innych okoliczności obiektywnie uzasadniających nieobecność, może on, za zgodą Udzielającego 

zamówienie wyrażoną na piśmie, powierzyć wykonywanie swoich czynności innemu lekarzowi legitymującemu się 

kwalifikacjami fachowymi do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, z którym Udzielający 

zamówienie ma zawartą umowę. 

§3 

Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania zadań określonych umową współpracuje ze średnim i niższym 

personelem medycznym oddziału oraz nadzoruje i kontroluje wykonywanie wydanych zleceń. 

 

§4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji udzielanych świadczeń, w tym 

dokumentacji medycznej, według zasad obowiązujących w jednostkach, z którymi Udzielający zamówienia zawarł umowy 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób rzetelny, kompletny i czytelny.  
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3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz z zasadami obowiązującymi w jednostce, na rzecz której udzielane są 

świadczenia medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów powszechnie obowiązujących o ochronie danych 

osobowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego 

udostępniania danych osobowych pacjentów osobom nieupoważnionym.  

 

§5 

1. Udzielający zamówienie jest obowiązany do zapewnienia Przyjmującemu zamówienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków wykonywania czynności będących przedmiotem umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad BHP, a szczególności jest obowiązany: 

1) znać przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 

oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywać czynności przewidziane umową w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy i stosować się w tym zakresie do wydawanych poleceń Udzielającego zamówienie, 

3) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

4) dbać o należyty stan aparatury i sprzętu medycznego, 

5) poddawać się badaniom profilaktycznym: wstępnym, okresowym oraz kontrolnym oraz stosować się do wskazań 

lekarskich, 

6) na własny koszt odbywać szkolenia BHP i P-poż, 

7) na własny koszt zapewnić sobie odzież ochronną, 

8) niezwłocznie zawiadomić Udzielającego zamówienie o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub 

zdrowia ludzkiego oraz ostrzec inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, 

9) współdziałać z Udzielającym zamówienie w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

§6 

Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem umowy sprawuje kierownik komórki organizacyjnej/ordynator oddziału oraz 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.  

§7 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli Udzielającego zamówienie, NFZ oraz innych 

uprawnionych organów i osób, szczególnie w zakresie dostępności i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

§8 

1. Przyjmujący zamówienie przedłoży: 

1) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do świadczenia usług 

medycznych jako lekarz medycyny, 

2) zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP na stanowisku pracy z aktualną datą ważności, 

3) polisę OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).  

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 będą uaktualniane przez cały okres trwania umowy i przedkładane Udzielającemu 

zamówienie, najpóźniej w następnym dniu roboczym od upływu daty ich obowiązywania, pod rygorem opisanym w §15 

ust. 2 pkt 8. 

§9 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu umowy ponoszą 

solidarnie Udzielający zamówienie oraz Przyjmujący zamówienie, za wyjątkiem opisanym w § 14 ust. 1 pkt 4 umowy. 
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§10 

1. Przyjmujący zamówienie celem prawidłowego wykonywania umowy korzysta nieodpłatnie z: 

1) bazy lokalowej Udzielającego zamówienie, 

2) aparatury, sprzętu medycznego,    

3) środków transportowych, 

4) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku. 

2. Korzystanie z rzeczy i środków wymienionych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania 

świadczeń objętych przedmiotem umowy oraz w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu oraz nie 

obejmuje korzystania z nich przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich nie otrzymujących świadczeń w ramach 

niniejszej umowy.  

3. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać przedmiotów określonych w ust. 1 do odpłatnego udzielania świadczeń 

zdrowotnych w ramach usług świadczonych niniejszą umową, chyba że odpłatność wynika z odrębnych przepisów i jest 

pobierana na konto Udzielającego zamówienie. 

 

§11 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody za zniszczenie lub utratę 

udostępnionych rzeczy w przypadku, gdy Udzielający zamówienie udowodni, że szkoda powstała z winy Przyjmującego 

zamówienie. W przypadku powierzenia Przyjmującemu zamówienie rzeczy do wyłącznego użytku, Udzielający 

zamówienie korzysta z domniemania winy Przyjmującego zamówienie.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zwrotu rzeczy zniszczonych 

lub utraconych w naturze w takim samym stanie użytkowym. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w naturze, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty 

odszkodowania w wysokości ceny rynkowej danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia odszkodowania. Za datę 

ustalenia odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Przyjmującego zamówienie pisemnej informacji o fakcie 

zniszczenia lub utraty rzeczy.  

4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3 dokonać 

zwrotu w naturze lub dokonać zapłaty odszkodowania.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.4, Udzielający zamówienie ma prawo do potrącenia kwoty 

odszkodowania z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie za udzielenie świadczeń zdrowotnych.  

 

§12 

W czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć usług 

medycznych osobom nie będącymi pacjentami Udzielającego zamówienie. 

 

§13 

1. Należności wypłacane będą za okresy miesięczne, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego 

zamówienie (tzn. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) faktury.  Ponadto faktura będzie: 

1) posiadać w opisie nazwy (rodzaju) usługi, ilość pkt., cenę jednostkową oraz wartość, 

2) wystawiona w formacie nie mniejszym niż A5. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie odprowadza podatek 

dochody do Urzędu Skarbowego oraz uiszcza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Zapłata należności następować będzie: 

1) w terminie do 25 dnia miesiąca, po miesiącu którego dotyczy rozliczenie, o ile faktura została złożona niż później niż 

10 dni przed upływem terminu płatności. W przeciwnym razie termin płatności wynosi 25 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury, 

2) na rachunek Przyjmującego zamówienie (w banku na rachunek o numerze): 
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……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

4. Zmiana rachunku bankowego wymienionego w ust. 3 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Udzielającego zamówienie, 

przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

6. Jeśli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przy jej zawieraniu, będzie 

to podstawą do wystąpienia stron o zmianę warunków umowy lub skrócenie okresu jej obowiązywania. 

 

§14 

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie, w terminie 14 dni, na jego pisemne wezwanie kary 

umowne: 

1) za uzasadnioną skargę pacjenta – 200 zł, 

2) za nieetyczne zachowanie – 100 zł, 

3) za nieczytelne, niekompletne i nierzetelne sporządzanie dokumentacji medycznej - 100 zł. 

4) za nałożenie przez właściwy oddział NFZ lub przez państwowy (samorządowy) organ kontroli, kary finansowej za 

nierzetelne wykonywanie umowy powstałe z winy Przyjmującego zamówienie w oparciu o zasady ogólne i art. 415 i 

nast. Kodeksu cywilnego. 

2. Oceny sytuacji opisanych w ust.1 pkt 1-3 dokonuje ordynator oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, po uprzednim 

wysłuchaniu Przyjmującego zamówienie i sporządzeniu z tego wysłuchania protokołu.        

3. W razie nie wywiązania się przez Przyjmującego zamówienie z warunków umowy Udzielający zamówienie ma prawo 

żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów.  

4. Brak zapłaty kary umownej w terminie określonym przez Udzielającego zamówienie skutkować będzie potraceniem tej kary 

z wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie.  

 

§15 

1. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta. 

2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy lub innych tego typu substancji, 

2) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości,  

3) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia umowy lub/i przepisów prawa, 

4) nienależytego wykonywania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub ograniczenia ich zakresu, 

5) podejmowania lub prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie jakichkolwiek działań niekorzystnych 

dla Udzielającego zamówienie, utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień niezbędnych do wykonania 

niniejszej umowy, 

6) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych przez 

przyjmującego zamówienie, jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,  

7) zaistnienia okoliczności niezależnych od Udzielającego zamówienie, uniemożliwiających kontynuację udzielanego 

zamówienia na świadczenia zdrowotne, 

8) naruszenie przez Przyjmującego zamówienie treści §8 ust. 2. 

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

4. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza może być rozwiana przez każdą ze stron ze wskazaniem przyczyny, 

za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.  

 

§16 

Udzielający zamówienie jest zarejestrowanym w bazie BDO wytwórcą odpadów i prowadzi gospodarkę odpadami 

wytwarzanymi także przez Przyjmującego zamówienie w miejscu siedziby Udzielającego zamówienie.  
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§17 

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać 

w drodze wzajemnych negocjacji.   

2.  W przypadku braku uzgodnienia stanowisk w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu, sprawy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 

§18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie 

objętym niniejszą umową. 

§19 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia………………... do……………………..  

 

§20 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§21 

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

                     

 

 

 

            Przyjmujący zamówienie                                                                 Udzielający zamówienie
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