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Umowa nr …………………………. 

 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych  

 

zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia ……………… 2014 r. pomiędzy:  

 

 Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie – Charsznicy przy ul. 

Miechowskiej 52, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010954,             

o numerze NIP 659-13-31-067, reprezentowanym przez: 

Mgr inż. Irenę Czerkas – Dyrektora PZOZ, 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienie” 

a 

………………………………………………………………………………….. wpisanym do ewidencji 

działalności gospodarczej pod numerem ………….., o numerze NIP …………………………………, 

o numerze REGON …………………, reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 

zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie” 

 

o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Udzielający Zamówienie powierza, a Przyjmujący Zamówienie podejmuje się samodzielnie i we 

własnym imieniu udzielać świadczenia zdrowotne w zakresie 

…………………………………………… w Poradni ........................................... Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy. 

 

§ 2 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie                        

z aktualnym stanem wiedzy medycznej i ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej, a także 

z należytą starannością. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania, w ramach organizacji i realizacji 

świadczeń zdrowotnych, aktualnie obowiązujących wymogów wynikających z rozporządzeń 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych i zarządzeń Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na realizację 

świadczeń zdrowotnych oraz innych przepisów odrębnych.  

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy przestrzegać 
obowiązujących u Udzielającego Zamówienie zasad sanitarno - epidemiologicznych, przepisów 

BHP i ppoż., oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów 

porządkowych, wydanych przez Udzielającego Zamówienie.   
 

§ 3 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia 

usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdzi przedstawieniem stosownych 

dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz wymogami NFZ. Kopie 
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przedstawionych dokumentów zostaną dołączone do egzemplarza umowy przeznaczonego dla 

Udzielającego Zamówienie. 

2. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego                      

o zdolności do świadczenia usług. 

3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia aktualnego zaświadczenia o odbyciu 

szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w zakresie świadczenia usług medycznych, nie ciąży 

na nim wyrok Sądów Powszechnych, ani zawodowych Sądów Lekarskich. 
 

§ 4 

1. Inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie nie mogą ograniczyć dostępności                   

i jakości, udzielanych na podstawie niniejszej umowy, świadczeń zdrowotnych. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się, że w dniach i godzinach realizacji świadczeń 

zdrowotnych, wskazanych w harmonogramie ustalonym zgodnie z zapisami § 5, nie będzie 

udzielał usług u innego świadczeniodawcy. 

 

§ 5 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych wg 

harmonogramu wykonywania usług uzgodnionego przez Przyjmującego Zamówienie                          

z Udzielającym Zamówienie.  

 

§ 6 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania sprzętu i aparatury 

medycznej Udzielającego Zamówienie niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych a 

także, że zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę oraz używania ich 

zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami obsługi. 

2. Korzystanie z wyżej wymienionych środków odbywa się na zasadach określonych                                 

w Regulaminie. 

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za powstałe, z przyczyn leżących po stronie 

Przyjmującego Zamówienie, szkody w mieniu Udzielającego Zamówienie.  

4. Udzielający Zamówienie obciąży Przyjmującego Zamówienie pełną wartością szkody 

oszacowaną w protokole podpisanym przez obie Strony niniejszej umowy. Udzielający 

Zamówienie zastrzega sobie prawo do potrącenia ustalonej wartości szkody z bieżących faktur 

lub rachunków wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie. 

 

§ 7 

1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego Zamówienie, w szczególności co do:  

a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, ich jakości i dostępności; 

b) przestrzegania umowy w zakresie określonym harmonogramem realizacji świadczeń; 

c) oceny merytorycznej udzielanych świadczeń, 

d) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekami i innymi środkami 

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych; 

e) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.  

2. Udzielający Zamówienie w razie stwierdzenia naruszeń istotnych dla funkcjonowania placówki, 

a w szczególności ograniczenia dostępności i ciągłości realizacji świadczeń, zawężanie ich 

zakresu i złą jakość, uprawniony jest do nałożenia kary umownej na zasadach określonych               

w § 11. 
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3. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.                                 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r.             

Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego 

Zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że świadczy usługi na rzecz ludności i w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się z odpowiednim Urzędem Skarbowym. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że ma zgłoszoną działalność w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i opłaca należne składki. 

3. Przyjmujący Zamówienie rozlicza się osobiście z Urzędem Skarbowym i Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, i ponosi 

samodzielnie ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest posiadać aktualną umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem 

udzielania świadczeń zdrowotnych, na warunkach określonych w obowiązujących w tym 

zakresie przepisach prawnych. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1, przez cały okres obowiązywania umowy oraz przedkładania każdorazowo kopii 

aktualnej polisy ubezpieczenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczeniowej. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do 

utrzymywania stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 10 

Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienie solidarnie odpowiadają za szkody wyrządzone 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie zgodnie z art. 27 ust. 7 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.).  

 

§ 11 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapłacić 
Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości od 10 %  miesięcznego 

wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowości. 

2. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione podmioty zewnętrzne merytorycznych 

nieprawidłowości, wynikających z nieprzestrzegania przez Przyjmującego Zamówienie 

warunków realizacji świadczeń, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pokrycia 45 % 

wysokości wartości wymierzonych kar. 

3. W przypadku zakwestionowania przez NFZ lub inny uprawniony podmiot zewnętrzny 

kwalifikacji do procedury lub/i usługi zrealizowanej przez Przyjmującego Zamówienie, 

Przyjmujący Zamówienie zostanie obciążony 45 % wartości wskazanych przez podmiot 

zewnętrzny do zwrotu nienależnych środków finansowych. 

4. W przypadku wystawienia przez Przyjmującego Zamówienie recept w sposób niezgodny               

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a także osobom nieuprawnionym lub 
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w przypadkach nieuzasadnionych, Przyjmujący Zamówienie pokrywa w całości wysokość kary 

umownej nałożonej przez zewnętrzny organ kontrolujący na Udzielającego Zamówienie na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym koszty stanowiące równowartość nienależnej 

refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 

dokonania refundacji. 

5. Przyjmujący Zamówienie uiszcza karę umowną na pisemne wezwanie Udzielającego 

Zamówienie w terminie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wezwania.  

6. W przypadku nie dokonania w wyznaczonym terminie zapłaty kary umownej, Udzielający 

Zamówienie może  dokonać potrącenia określonej w wezwaniu kwoty wraz z ustawowymi 

odsetkami z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie w pierwszym terminie płatności, na 

co Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę. 

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy nie zwalnia Przyjmującego Zamówienie z uiszczenia 

na rzecz Udzielającego Zamówienie kwoty odpowiadającej wartości nałożonej kary umownej, 

o której mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 4. 

 

§ 12 

1. Żadna ze stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody obu stron,   

w tym przede wszystkim wysokości uzgodnionego przez strony wynagrodzenia z tytułu 

świadczenia usług medycznych.  

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy 

dotyczącej informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących 

Udzielającego Zamówienie niepodanych do wiadomości publicznej.  

3. W razie naruszania obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust.1 i 2, Przyjmujący 

Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości jednomiesięcznego 

wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie. 

 

§ 13 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………... 2014 r. do dnia 

………………….. r. 
  

§ 14 

1. Przyjmujący Zamówienie otrzymuje należność z tytułu świadczenia usług medycznych    
będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości ……… zł brutto za jedną godzinę pracy.  

2. Rozliczanie należności za świadczone usługi następuje w okresach miesięcznych. 
3. Podstawą wyliczenia należności, o której mowa w ust. 1 …… , jest potwierdzenie przez 

Pielęgniarkę Koordynującą …………………………………………, ilościowej realizacji świadczeń 
zdrowotnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

4. Podstawą wypłaty należności za świadczone usługi jest prawidłowo wystawiona i dostarczona 
przez Przyjmującego Zamówienie faktura.  

5. Sprawdzenie faktury i wypłata należności za świadczone w ramach umowy usługi nastąpi w 
terminie 14 dni od daty wpływu faktury. 
  

§ 15 

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

2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Strony uzgadniają miesięczny 

okres wypowiedzenia, liczony od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. 

3. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 

a) w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i innych działań kontrolnych, uregulowanych 

w odrębnych przepisach, stwierdzono nie wypełnianie warunków umowy lub jej wadliwe 

wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu 
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i złą jakość świadczeń,  

b) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł 

na osoby trzecie bez pisemnej akceptacji Udzielającego Zamówienie, 

c) dane zawarte w ofercie Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe, 

d) Przyjmujący Zamówienie nie udokumentuje w terminie 14 dni od daty podpisania        

niniejszej umowy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa w § 9 ust. 1, 

e) Przyjmujący Zamówienie naruszy postanowienia § 12 ust. 1 i / lub ust. 2, 

f) Przyjmujący Zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację 

umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 

g) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy,  

h) Przyjmujący Zamówienie nie przystąpi do realizacji umowy lub opuści bez uzgodnienia 

miejsce świadczenia usług,  

i) Przyjmujący Zamówienie odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i 

środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia,    

j) Udzielający Zamówienie pozostaje przez 2 miesiące w zwłoce z zapłatą należycie 

udokumentowanych należności Przyjmującego Zamówienie, 

k) Udzielający Zamówienie w sposób niewłaściwy lub niedostateczny wypełnia swoje 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy. 

5. W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest 

niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienie wszelkie dokumenty i inne materiały 

dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie 

sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej 

wykonywaniem.   

 

 

§ 16 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie bądź wypowiedzenie, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, a w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                

(Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z 

późn. zm..), ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2011r. Nr 277 poz. 1634, z późn. zm.) przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz kodeks 

cywilny. 

  
 

§ 18 

1. Strony ustalają, że wszelkie spory, które wynikną z niniejszej umowy postarają się rozstrzygać 
na drodze polubownej. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 

 

§ 19 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

   PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                          UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata 
Głównego Księgowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 
Załącznik nr 1. Wzór harmonogramu realizacji świadczeń zdrowotnych 
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                                                                               Załącznik Nr 1  
  
Ustala się harmonogram tygodniowy na realizację świadczeń zdrowotnych   
 
Dzień tygodnia: I Plan:           Wykonano: 
                           I  od godz. -  do godz.   razem godz.     od godz.  - do godz.   razem godz.                                           
...........................I...................................................................................................................... 
Poniedziałek      I    
Wtorek               I  
Środa                  I  
Czwartek            I  
Piątek                      
..................................................................................................................................................... 
  
         
  
  
  
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE                             PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
   

 

 

 

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