
 

 

Załącznik Nr 3 

UMOWA 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych  

zawarta w dniu .................. r.  

pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. S. Starynkiewicza 1/3, 02- 015 Warszawa ,wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000473114, posiadającą NIP 
7010389279,REGON 146726100 i kapitał zakładowy w wysokości 324 000 zł, 

zwaną dalej „UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA”, reprezentowaną przez: 

Pana Tomasza Kuczura - Prezesa Zarządu, 

 

a ……………………………, posiadający prawo wykonywania zawodu nr …………… wydane przez Okręgową 
Izbę Lekarską w ………………………, specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii/ w toku specjalizacji 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
"……………………….." na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej NIP: ……………., REGON: 
…………………………, 

zwanym dalej „PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE” zostaje zawarta umowa następującej treści: 

Działając na podstawie: 

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711), 

• Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2021. 790 z późn. 
zm.), 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. 2021.1285 z późn.zm.), 

• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 
r. poz. 849), 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020r. poz. 666, z 
późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych wykazane prawem wykonywania zawodu i zobowiązuje się do ich udzielania u 
Udzielającego zamówienia w oddziałach szpitalnych Udzielającego zamówienia, zwanych w dalszej 
części umowy - „Oddziałem” Kopie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

2. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń 
zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia pacjentów, a w szczególności poprzez:  

• diagnostykę, leczenie, sprawowanie opieki nad pacjentami Oddziału, 

• udzielanie konsultacji w ambulatorium Udzielającego zamówienie, 

 

 

• wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 

• wydawanie orzeczeń lekarskich, 

• wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb oraz warunków współpracy z 
Kierownikami Oddziałów oraz pozostałym personelem szpitala. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 w 
odpowiednim stanie psychofizycznym, gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie osobom 
współpracującym oraz w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych 
pacjentom. 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udzielania świadczeń pacjentom Udzielającego 
zamówienia, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

2. Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych są osoby objęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr  z 2008 r. nr 
164, poz. 1027 z póżn. Zm.). Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje także nie 
zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego osobie, która: 

a) nie ukończyły 18. roku życia i posiada obywatelstwo polskie lub która uzyskała w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest w okresie ciąży, 
porodu lub połogu, będąc obywatelstwa polskiego lub która uzyskała w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 

3. W sytuacjach, w których zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2, koszty świadczenia nie są 
refundowane, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poinformować o tym pacjenta lub  
przedstawiciela ustawowego pacjenta przed udzieleniem świadczenia oraz za jego zgodą udzielić 
świadczeń po potwierdzeniu uiszczenia opłaty wg cennika obowiązującego u Udzielającego 
zamówienia. W przypadku stanów nagłych świadczenie powinno być udzielone niezależnie od 
wniesienia stosownej opłaty. 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, miesięczna liczba godzin wykonywania przez Przyjmującego zamówienie 
świadczeń zdrowotnych ma wynosić nie mniej niż…………… (słownie: …………………….) godzin 

2. Przyjmujący zamówienie może wyrazić  zgodę na zwiększenie liczby godzin świadczenia usług 
zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienie i możliwościami Przyjmującego zamówienie 
zgodnie z rozkładem określonym w harmonogramie ustalonym przez Kierownika Oddziału i 
uzgodniony z Przyjmującym zamówienie.  

3. Dopuszcza się wydłużenie godzin pracy w szczególnie  uzasadnionych  sytuacjach wynikających z 
okoliczności nie dających się przewidzieć wcześniej, a wymagających dodatkowego zabezpieczenia 
medycznego, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Kierownika Oddziału 



 

 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że w godzinach zadeklarowanych w ust. 1 i 2 nie będzie 
udzielał świadczeń zdrowotnych u innego świadczeniodawcy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy  
działalności dydaktycznej prowadzonej w ramach odrębnych umów zawartych przez 
Przyjmującego zamówienie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości 
świadczenia usług zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy, a w przypadku zdarzeń 
losowych, uniemożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych, do skutecznego niezwłocznego 
poinformowania o ich zaistnieniu Kierownika Oddziału, osoby zastępującej Kierownika Oddziału – 
w przypadku jego nieobecności albo szefa dyżuru – w godzinach dyżuru medycznego 

6. Przyjmującemu zamówienie przysługuje w ciągu roku kalendarzowego prawo do przerwy w 
wykonywaniu niniejszego zamówienia w wymiarze 26 dni roboczych. 

7. Przerwa, o której mowa w ust. 7 będzie udzielana Przyjmującemu zamówienie na jego wniosek za 
zgodą Kierownika Oddziału. 

8. Warunkiem uzyskania zgody Kierownika Oddziału, o której mowa w ust. 8, jest pisemne zgłoszenie 
przez Przyjmującego zamówienie przerwy w wykonywaniu niniejszej umowy złożone co najmniej 
2 (dwa) tygodnie przed terminem jej rozpoczęcia.  

9. Przyjmujący zamówienie ma prawo do przerwy w wykonywaniu zamówienia w wypadkach 
losowych, o których mowa w ust. 6, w szczególności takich jak choroba lub śmierć osoby bliskiej.  
W takim przypadku wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu świadczeń jest uwzględniany, 
gdy zostanie złożony Udzielającego zamówienie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 
Przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku zapewnienia zastępstwa, o którym mowa w ust. 6. 
Przyjmujący zamówienie w porozumieniu z przedstawicielem Udzielającego zamówienia, o którym 
mowa w ust. 2 może ustalić inny dzień świadczenia usług medycznych w harmonogramie na dany 
miesiąc lub miesiąc następny  

10. Z tytułu przerwy w wykonywaniu niniejszego zamówienia Przyjmującemu zamówienie nie 
przysługuje wynagrodzenie.  

11. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić u Udzielającego zamówienia żadnej działalności 
wykraczającej poza zakres niniejszej umowy, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec 
działalności prowadzonej przez Udzielającego zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy  
działalności dydaktycznej prowadzonej w ramach odrębnych umów zawartych przez 
Przyjmującego zamówienie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.  

§ 4 

W trakcie realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom podczas hospitalizacji oraz w trakcie 
leczenia w poradni specjalistycznej. 

3. Kulturalnego traktowania pacjentów, a w szczególności poszanowania ich godności oraz prawa do 
intymności. 

4. Przestrzegania zaleceń i wytycznych wypracowanych, ustalonych i działających u Udzielającego 
zamówienia (w tym zapisów Regulaminu Organizacyjnego) oraz obowiązujących w nim 
standardów jakościowych z uwzględnieniem czynnego uczestnictwa w tworzeniu i okresowej 
aktualizacji procedur medycznych.  

5. Przestrzegania wymagań NFZ dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych. Odpowiedzi na 
zapytania Przyjmującego zamówienie, w tym zakresie udziela Dział Rozliczeń Świadczeń 
Zdrowotnych Udzielającego Zamówienie.    

 

 

6. Prowadzenia dokumentacji medycznej w systemie Amms w pełnym zakresie udostępnionych przez 
Udzielającego Zamówienie.  

7. Współpracy z personelem Udzielającego zamówienia podczas udzielania świadczeń zdrowotnych 
polegających na przyjmowaniu, diagnozowaniu, leczeniu pacjentów zgodnie z postępem wiedzy 
medycznej i technicznej w zakresie możliwości Udzielającego zamówienia oraz wypisaniu 
pacjentów po zakończonym leczeniu. 

8. Wydawania zaleceń lekarskich pielęgniarkom i położnym. 

9. Korzystania w razie potrzeby z konsultacji lekarzy specjalistów zatrudnionych lub wykonujących na 
rzecz Udzielającego zamówienia usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach umów 
cywilnoprawnych w zakresie celowym dla wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów oraz ze Szczegółowymi Materiałami Informacyjnymi 
zawartymi w zarządzeniach Prezesa NFZ. Odpowiedzi na zapytania Przyjmującego Zamówienie, w 
tym zakresie udziela DRŚZ Udzielającego Zamówienie.  

11. Korzystania ze sprzętu, leków i materiałów medycznych przy zachowaniu racjonalnej i oszczędnej 
gospodarki lekami i wyrobami medycznymi. 

12. Przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z zm.) oraz warunkami i zasadami 
wynikającymi z Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych Udzielającego zamówienie. 
Odpowiedzi na zapytania Przyjmującego zamówienie w tym zakresie udziela Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji Udzielającego Zamówienie. 

13. Zachowania tajemnicy zawodowej oraz poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
Udzielającego Zamówienie na straty bądź niekorzystne wpłynąć na jego wizerunek. 

14. Bezzwłocznego zawiadamiania Kierownika Oddziału o każdym wykroczeniu przeciwko ustalonym 
zasadom udzielania świadczeń medycznych, nieprzestrzeganiu reguł etycznych i naruszaniu 
dyscypliny pracy przez nadzorowany personel. 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zasięgania opinii Kierownika Oddziału co do sposobu 
świadczenia usługi, w przypadkach wątpliwych lub trudnych diagnostycznie. Przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do respektowania zaleceń Kierownika Oddziału.  

2. Kierownik Oddziału może zlecać Przyjmującemu zamówienie wykonanie obowiązków o 
charakterze medycznym, np. określonych zabiegów czy badań. 

3. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący 
zamówienie może kwalifikować pacjentów do badań diagnostycznych lub zabiegów. 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych w odzieży 
ochronnej i roboczej, spełniającej wymogi określone normami obowiązującymi na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przyjmujący zamówienie powinien spełniać wymagania zdrowotne, niezbędne do wykonywania 
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przed przystąpieniem do wykonania 
umowy, jak również na każde żądanie w czasie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do 
wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Udzielającego 
zamówienia przepisów w zakresie bhp i p-poż.  



 

 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, jak i obowiązujących u Udzielającego zamówienia procedur, 
wytycznych, instrukcji oraz innych podobnych dokumentów, a także do uczestnictwa w 
szkoleniach organizacyjnych Szpitala.  

§ 7 

1. Wykonywanie świadczeń medycznych przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy 
zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych Udzielającego zamówienia i 
udostępnianych Przyjmującemu zamówienie. 

2. Udzielający zamówienia: 

• upoważnia Przyjmującego zamówienie do korzystania przez niego, w trakcie wykonywania  
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, z obiektów i infrastruktury należącej 
do Udzielającego zamówienia, 

• zapewnia usługi położnicze i pielęgniarskie, zgodnie z warunkami określonymi przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 

• zapewnia wykonanie badań diagnostycznych zleconych przez Przyjmującego zamówienie 
w ramach wykonywania niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dbałości o mienie powierzone przez Udzielającego 
zamówienie, jak i składniki majątkowe stanowiące własność lub użytkowane przez Udzielającego 
zamówienia. 

4. Udzielający zamówienia ponosi wszelkie koszty napraw i konserwacji sprzętu i aparatury 
niezbędnych do udzielania świadczeń objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 8.  

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znany jest mu rodzaj, jakość i stan sprzętu oraz aparatury 
medycznej udostępnionej przez Udzielającego zamówienia.  

6. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienia 
pomieszczeń, aparatury medycznej i materiałów medycznych do udzielania innych niż objęte 
przedmiotem niniejszej umową, świadczeń zdrowotnych, bez zgody Udzielającego zamówienia.  

7. Wszelkie odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych stanowią 
własność Udzielającego zamówienia i na jego koszt podlegają utylizacji. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu medycznego i 
aparatury należących do Udzielającego zamówienie, uszkodzonych w wyniku działań lub zaniechań 
leżących wyłącznie po stronie Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 8 

1. Udzielający zamówienia ma prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywania postanowień 
niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie. Uprawnienia kontrolne przysługują także 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innym organom 
władnym do jej przeprowadzenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Kontrola, o której mowa w ust.1, obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności w zakresie: 

• oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
• sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, 
• liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych, 
• prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 
• prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, 
• realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

 

3. Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli mogą udzielać zaleceń w zakresie 
przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 2. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w 
formie papierowej jak i elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno, co 
do sposobu jak i zakresu. 

2. Wszelkie obowiązujące druki, formularze oraz bazy danych i sprzęt do wprowadzania informacji 
do baz danych zapewnia Udzielający zamówienia. Na wniosek Przyjmującego zamówienie 
Udzielający zamówienia jest zobowiązany do przeszkolenia Przyjmującego Zamówienie w zakresie 
prawidłowego wypełniania druków i formularzy oraz obsługi baz danych oraz sprzętu do 
wprowadzania informacji do baz danych. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli NFZ dokumentacji medycznej w części sporządzonej wyłącznie przez 
Przyjmującego zamówienie stwierdzono nieprawidłowości, czego skutkiem jest obciążenie 
Udzielającego zamówienie zwrotem wypłaconych przez NFZ należności z tytułu przeprowadzonych 
procedur, objętych dokumentacją, o której mowa powyżej, Udzielający zamówienia uprawniony 
jest do żądania od Przyjmującego zamówienie zwrotu równowartości kwoty, którą NFZ z tego 
tytułu obciążył Udzielającego zamówienia. 

4. Jeżeli w wyniku wewnętrznej kontroli dokumentacji medycznej w części sporządzonej wyłącznie 
przez Przyjmującego zamówienie stwierdzono, że Przyjmujący zamówienie dopuści się w niej 
uchybień mogących skutkować zakwestionowaniem przez NFZ prawidłowości prowadzenia tej 
dokumentacji, Udzielający zamówienie wezwie Przyjmującego zamówienie do niezwłocznego 
usunięcia ujawnionych uchybień. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie dokona 
stosownego korekt, Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania od Przyjmującego  
zamówienie kary umownej w wysokości 100% wartości procedury JGP, której dotyczy 
nieprawidłowo sporządzona dokumentacja medyczna.  

5. W każdej z sytuacji opisanych w ust. 3 i 4 opinię wydaje Kierownik Oddziału. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania uprawnień do orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy na drukach ZUS – ZLA. Przy podpisaniu niniejszej umowy Przyjmujący 
zamówienie przekłada dokument poświadczający posiadanie uprawnień, o których mowa w zd. 1 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie ma prawo do: 

- kierowania pacjentów na badania diagnostyczne, konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne oraz do 
oddziałów szpitalnych Udzielającego zamówienia, jak również do innych podmiotów leczniczych, 
- wzywania na konsultacje innych lekarzy świadczących usługi medyczne u Udzielającego 
zamówienia lub na jego rzecz. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, 
jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione stanem zdrowia pacjenta oraz – w 
przypadku kierowania do innych podmiotów leczniczych - brakiem możliwości zapewnienia badań 
diagnostycznych, konsultacji i zabiegów rehabilitacyjnych przez Udzielającego zamówienia.   

3. Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami zleconych przez niego badań lub usług 
medycznych nieuzasadnionych w danym przypadku, w rozumieniu ust. 2, na podstawie decyzji 
Kierownika Oddziału lub Dyrektora ds. Medycznych  Udzielającego zamówienia  

4. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania na dalsze leczenie 
do innych jednostek opieki zdrowotnej w razie takiej konieczności. 



 

 

§ 11 

Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przyjmującemu Zamówienie za udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie płatne w 
wysokości: 

 - …….. zł. brutto (słownie: ……………………….) za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w 
Oddziale w  dni powszednie w przedziale godzin 7.30-14:00 

- …….. zł. brutto (słownie: ……………………….) za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w 
ramach dyżuru medycznego  w  dni powszednie w przedziale godzin 14:00-7:30 oraz w dni świąteczne 
i wolne od pracy w przedziale godzin 7.30-7:30 

- ……………………….% wartości świadczenia sfinansowanego przez płatnika, z wyłączeniem wartości 
badań diagnostycznych – dotyczy świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej 

§ 12 

1. Wynagrodzenie należne Przyjmującemu zamówienie, o którym mowa w §11, wypłacane będzie w 
miesięcznych okresach rozliczeniowych, z dołu, na podstawie faktury albo rachunku 
wystawionego przez Przyjmującego zamówienie, zawierającego wskazanie liczby godzin udzielania 
świadczeń zgodnej z harmonogramem, którego wykonanie zostało potwierdzone przez 
Kierownika Oddziału. 

2. Faktura albo rachunek, o których mowa w ust. 1, za dany miesiąc rozliczeniowy, za który ma zostać 
wypłacona należność, Przyjmujący zamówienie składa Udzielającemu zamówienia po zakończeniu 
tego miesiąca. Termin wypłaty należności liczy się nie wcześniej niż od 1 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym i wynosi 30 dni licząc od daty poprawnie złożonego 
rachunku wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 1. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę, 
niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny, zapłata wynagrodzenia nastąpi w pierwszym dniu 
roboczym po ww. terminie. 

3. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Udzielającego  zamówienia. 

4. Przelew należności nastąpi na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie nr……………..………… 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Przyjmujący 
zamówienie uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie  
z przepisami prawa, dotyczącymi podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że świadczy usługi medyczne i w ramach prowadzonej 
samodzielnie i na własne ryzyko działalności gospodarczej i z tego tytułu samodzielnie dokonuje 
rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wywołane przez jego zawinione 
działanie lub zaniechanie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będące 
następstwem niezgodnego z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami działania lub 
zaniechania, w tym także za osobiście ordynowane leki, materiały medyczne, środki lecznicze i 
pomocnicze.  

 

 

2. Ordynowanie leków i wyrobów medycznych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa, receptariuszem szpitalnym i regulaminem ordynacji leków 
wprowadzonych przez Udzielającego zamówienia.  

3. W przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdzi nieprawidłowości w procesie 
ordynowania leków przez Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
do pokrycia szkody poniesionej przez Udzielającego zamówienia. Odszkodowanie powyższe 
obejmuje w szczególności kwotę, jaką Udzielający zamówienia zostanie obciążony przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.  

§ 15 

1. Udzielający i Przyjmujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyrządzone szkody 
przy udzielaniu świadczeń, określonych w § 1 niniejszej umowy, przez Przyjmującego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania 
wyrządzające szkodę w majątku Udzielającego zamówienia na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

§ 16 

1. Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych za niewykonywanie 
lub nienależyte wykonywanie niniejszej umowy, a w szczególności:  
- udzielania świadczeń w sposób i na warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w 
obowiązujących przepisach i w niniejszej umowie, 
- nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w niniejszej umowie,  
- udaremniania kontroli przeprowadzonej przez Szpital, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne 
uprawnione organy i podmioty albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń 
pokontrolnych, 
- pobierania nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem niniejszej 
umowy, 
- nieuzasadnionej odmowy udzielenia pacjentowi świadczeń, 
- nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej.  

2. Wysokość kar umownych, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4,  
wynosi za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy - 10 % wartości należności 
przysługującej Przyjmującemu zamówienie za dany miesiąc rozliczeniowy, w którym wystąpiło 
uchybienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.   

3. Udzielający zamówienia może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której 
wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.  

§ 17 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:  

1.  Posiadania przez cały czas trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o 
działalności leczniczej, art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej, a także 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Dz. 
U. 2019, poz. 866). 

2. Zawarcia dodatkowo oprócz ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 umowy dobrowolnego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 
zł(słownie: jeden milion złotych), na cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 



 

 

3. Okazania przy podpisywaniu niniejszej umowy polis ubezpieczeniowych, o której mowa w ust. 
1 i 2, do wglądu oraz dostarczenia kserokopii obu polis. Kserokopie te stanowią załączniki do 
niniejszej umowy. 

4. Przedłożenia potwierdzenia zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
Udzielającemu zamówienia na każde jego żądanie. Po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego przez Udzielającego zamówienie, nie krótszego niż 7 dni, na przedłożenie polisy 
Udzielający zamówienie uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

5. Dostarczenia polisy na dalszy okres obowiązywania umowy, w przypadku przedstawienia 
polisy na okres krótszy aniżeli termin obowiązywania umowy, w terminie 14 dni od daty 
zakończenia ważności umowy ubezpieczenia. 

6. Utrzymania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz 
wartości ubezpieczenia, określonych w ust. 1 i 2. 

§ 18 

Umowa obowiązuje na czas określony 2 lat, tj. od dnia  …………………do dnia ……………………… roku. 

§ 19 

1. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia w razie nie wykonywania lub nienależytego wypełniania przez przyjmującego 
zamówienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a to w szczególności: 

a. w razie dokonania przez Udzielającego zamówienia negatywnej oceny merytorycznej realizacji 
umowy przez Przyjmującego zamówienie (niewypełniania warunków umowy lub 
nieprawidłowego  ich wykonania), 

b. stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji 
niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

c. w razie zaistnienia u Udzielającego zamówienia zmian organizacyjnych uniemożliwiających 
dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, 

d. powtarzającego się naruszania obowiązujących u Udzielającego zamówienia przepisów 
porządkowych i regulaminów. 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy 
Przyjmujący zamówienie: 

a. dopuścił się rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności § 3 
ust. 3, 6 i 8, § 4 pkt 1-13, § 5 ust. 1 i 2, § 8 ust. 4 i § 10 ust. 2;  

b. ograniczył dostępność świadczeń zdrowotnych lub zawęził ich zakres 
c. utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez organ do tego 

uprawniony; 
d. udzielał świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego,  
e. nie zachował tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy; 
f. nie dokonał przedłużenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z naruszeniem § 

17 pkt 6 niniejszej umowy; 
g. przerwał realizację świadczeń zdrowotnych, czym uniemożliwił wywiązanie się przez 

Udzielającego zamówienia z  terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec NFZ lub 
osób objętych ubezpieczeniem, 

h. wyrządził szkodę spowodowaną nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 
Udzielającego zamówienia kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których 
mowa w kontraktach zawartych przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem 
niewłaściwego wykonania wyłącznie przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  

 

 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego 
zamówienia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. c.  

4. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem  
3-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy zawartej przez 
Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej umowy, w każdym w przypadków opisanych powyżej, winno 
zostać złożone drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Udzielający zamówienia uprawniony jest do odsunięcia Przyjmującego zamówienie od wykonywania 
świadczeń zdrowotnych, bez prawa do wynagrodzenia, na czas przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w przypadku, gdy do Udzielającego zamówienia wpłynie skarga lub zastrzeżenie 
dotyczące sposobu wykonywania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych objętych 
niniejszą umową. Odsunięcie Przyjmującego zamówienie od wykonywania świadczeń nastąpić może 
jedynie po wyrażeniu stanowiska w tej kwestii przez Kierownika Oddziału i Dyrektora Medycznego   

7. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu również w następujących przypadkach:  

• na mocy porozumienia stron, 
• przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem  § 19 ust. 1-

6.  
§ 20 

1. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji niniejszej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wniosek zawierający propozycje zmian warunków umowy powinien być zgłoszony w formie 
pisemnej i zostać przedłożony drugiej stronie, przed proponowanym terminem zmiany umowy.  

3. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 21 

1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej 
umowy. 

2. W trakcie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji ekonomicznych, 
handlowych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych Udzielającego zamówienia, 
nieujawnionych do wiadomości publicznej.  

§ 22 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zawiadomienia wysyłane na podstawie lub w związku z Umową oraz inne dokumenty przesyłane 
przez Strony będą uznawane za doręczone, gdy są dostarczone osobiście, listem poleconym lub 
pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru: 

 

w przypadku Przyjmującego zamówienie: 

Adres: ……………………….. 

w przypadku Udzielającego zamówienia:  

Adres: Plac Starynkiewicza 1/3 

02-015 Warszawa 

 

§ 23 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 



 

 

 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw i rozporządzeń 
określonych na wstępie niniejszej umowy  

2. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez 
uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.  

§ 25 

Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla 
Udzielającego zamówienia. 

§ 26 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
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