
Załącznik nr 5 do SWKO 

UMOWA DKO.4241……2018.  

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  

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

na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego nr DKO.4240….2018. 

pomiędzy: 

1. Szpitalem Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu, REGON 000308637, zarejestrowanym w 

Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS 0000002538, reprezentowaną przez Dyrektora Leszka Kwaśniewskiego, zwanym dalej 

Szpitalem 

a 

2. ……………………………………………………………………………………………………………

………………………… z siedzibą w …………………………………………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………………………………………………… ,………….  Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem …………………………….., NIP: ………………………, kapitał 

zakładowy w wysokości …………… zł, reprezentowaną przez ………………………, zwaną dalej: 

Wykonawcą,  

łącznie w dalszej części Umowy zwanymi „Stronami”, a pojedynczo również „Stroną”, o treści 

następującej: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami  

w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Szpitala usług za wynagrodzeniem. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Szpitala do świadczenia usług 

medycznych, a w szczególności do realizowania kontraktu z NFZ obejmujący świadczenia z zakresu 

okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia, w tym zabiegów zaćmy oraz udzielanie świadczeń  

w Poradni Okulistycznej . 

a Szpital zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

3. W ramach realizacji usług określonych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. organizacji i prowadzenia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 

Oddziału Okulistycznego – Chirurgii Jednego Dnia w Szpitalu oraz Poradni Okulistycznej,  

b. oddania w użytkowanie sprzętu medycznego niezbędnego do pracy Oddziału Okulistycznego –

Chirurgii Jednego Dnia, którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

 

§ 2 

Oświadczenia i zapewnienia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, sprzęt oraz zaplecze 

osobowe, aby świadczyć usługi, objęte niniejszą umową z zachowaniem należytej staranności, 

wynikającej z charakteru prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby w zakresie prowadzonej działalności, jak 

również zapewnia, iż lekarze specjaliści, wykonujący poszczególne zabiegi na podstawie niniejszej 

umowy w imieniu Wykonawcy posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia, umiejętności, 

doświadczenie oraz ubezpieczenie OC związane z wykonywanym zawodem. 

3. Szpital oświadcza, że kontrakt zawarty pomiędzy Szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia 

przewiduje limity na wykonanie poszczególnych zabiegów okulistycznych. Kopia kontraktu w 
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zakresie limitów oraz zapłaty za usługi związane z okulistyką oraz ew. inne zabiegi okulistyczne 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Szpital oświadcza, iż nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia niniejszej umowy,  

w szczególności iż wykonywanie przez Wykonawcę zabiegów okulistycznych oraz innych ew. usług 

medycznych w Oddziale Okulistycznym – Chirurgii Jednego Dnia oraz Poradni Okulistycznej 

Szpitala nie będzie stanowiło naruszenia postanowień kontraktu zawartego pomiędzy Szpitalem,  

a Narodowym Funduszem Zdrowia ani też innych regulacji, wiążących Szpital. 

§ 3 

Zasady wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług osobiście lub przy pomocy osób trzecich – 

specjalistów z zakresu okulistyki, na co Szpital wyraża niniejszym zgodę. Lista lekarzy, działających 

w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. Zmiana załącznika przez Wykonawcę wymaga zawiadomienia Szpitala i nie 

stanowi zmiany niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na podstawie umów  

zawartych z innymi podmiotami nie będą miały wpływu na jakość terminowość świadczeń będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca, realizując świadczenia zdrowotne objęte umową określoną w § 1 ust. 2 niniejszej 

umowy,  zobowiązuje się do kwalifikowania pacjentów do zabiegów z zakresu okulistyki zgodnie z 

prowadzoną kolejką oczekujących.  

4. Nie później niż 14 dni przed planowanymi zabiegami Wykonawca zgłasza zamiar ich 

przeprowadzenia wraz z: 

a. określeniem terminu przeprowadzenia zabiegów, 

b. listą pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów w terminie wskazanym w punkcie a., 

c. listą personelu,  który będzie terminie określonym w punkcie a. wykonywał zabiegi (lista może 

obejmować jedynie personel wykazany przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do niniejszej 

umowy) 

5. Szpital zastrzega sobie możliwość zaakceptowania  lub odrzucenia terminu zabiegów oraz składu 

personelu w przypadku niespełnienia terminu 14 dni określonych w § 3 ust. 4 lub wskazania 

personelu, który nie został uprzednio zgłoszony w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca, jako obowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki oraz 

organizacji pracy i funkcjonowania Oddziału Okulistycznego – Chirurgii Jednego Dnia  oraz 

Poradni Okulistycznej obowiązany jest do: 

a. ustalania grafiku dyżurów pracy Lekarzy Oddziału oraz innego personelu medycznego i zgłaszania 

jego składu Szpitalowi przed zabiegami zgodnie z zapisami niniejszej umowy,  

b. ustalania grafiku planowych zabiegów operacyjnych i zgłaszania ich terminów zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, 

c. sporządzania, prowadzenia i zgodnego z przepisami prawa przechowywania dokumentacji 

medycznej pacjentów zarówno w Poradni Okulistycznej jak też w ramach Oddziału 

Okulistycznego – Chirurgii Jednego Dnia, 

d. prowadzenia ewidencji: 

 ilości pacjentów przyjętych w ramach Poradni Okulistycznej (kwalifikacje do zabiegów, 

konsultacje po zabiegach),  

 ilości przeprowadzanych zabiegów operacyjnych i innych procedur, 

 personelu medycznego, zgodnie z powierzonymi zadaniami, z uwzględnieniem specyfiki 

powierzonych czynności i miejsca wykonywania świadczenia (lekarze okuliści, 

pielęgniarki operacyjne, salowe, inny personel pomocniczy),  

e. zapewnienia przestrzegania i zachowywania przez personel medyczny przepisów sanitarnych, BHP 

i prawa pracy, a także posiadania przez personel medyczny Wykonawcy aktualnych badań 

lekarskich,  
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f. zapewnienia sterylnych i bezpiecznych warunków realizacji świadczeń medycznych na Oddziale 

Okulistycznym – Chirurgii Jednego Dnia i w tym zakresie przeprowadzanie regularnej 

i odpowiedniej sterylizacji narzędzi oraz dezynfekcji Sali operacyjnej, w której wykonywane będą 

zabiegi okulistyczne (dezynfekcja przed, w trakcie i po wykonywaniu w danym terminie 

zabiegów), 

g. zapewnienia porządku i przestrzegania zasad higieny,  

h. zawarcia i utrzymywania przez cały okres trwania niniejszej umowy umów niezbędnych do 

prawidłowej i kompleksowej realizacji usług objętych niniejszą umową, w tym w szczególności  

w zakresie najmu lokali, w których odbywać się będą: realizacja zabiegów okulistycznych, 

kwalifikacje do zabiegów oraz konsultacje po zabiegach operacyjnych, 

i. uzyskania i utrzymywania przez cały okres 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 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz. U. 2011 .Nr 293 poz. 1729 ), z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania 

Oddziału Okulistycznego – Chirurgii Jednego Dnia oraz Poradni Okulistycznej . 

j. zawarcia dodatkowo oprócz ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, umowy dobrowolnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (data początku ubezpieczenia, nie może być 

późniejsza niż data zawarcia niniejszej umowy) na sumę gwarancyjną  nie niższą niż 500 000 

(słownie: pięćset tysięcy) złotych, na cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

k. okazania przy podpisywaniu niniejszej  umowy polis ubezpieczeniowych, o której mowa w § 4 ust. 

6 lit. i oraz j do wglądu  oraz dostarczenia  kserokopii obu  polis.,  

l. utrzymywanie minimalnej liczby osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ilości wskazanej  

w załączniku nr 4 do umowy,  

m.  poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia; 

n. prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wymaganym przez NFZ. 

7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przekazał Szpitalowi do użytkowania na Oddziale 

Okulistycznym  - Chirurgii Jednego Dnia pełne wyposażenie niezbędne do realizacji kontraktu 

wymienionego w § 2 ust. 3, tj.: zgodnie z załącznikiem nr 1.  

8. Sprzęt, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przez czas trwania niniejszej umowy będzie znajdował się  

w pomieszczeniach Oddziału Okulistycznego – Chirurgii Jednego Dnia Szpitala, przy czym do 

korzystania z tego sprzętu uprawniony jest jedynie Wykonawca. Korzystanie ze sprzętu, o którym 

mowa w ust. 7 powyżej przez Szpital w zakresie innym, niż objęty niniejszą umową wymaga zawarcia 

odrębnej umowy pomiędzy Szpitalem a Wykonawcą. 

9. Wszelkie odpady medyczne powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy stanowią własność 

Szpitala i na jego koszt podlegają utylizacji. 

10. Szpital umożliwia Wykonawcy przeprowadzenie procesu sterylizacji sprzętu i narzędzi używanych 

podczas realizacji umowy przez Wykonawcę, w ramach centralnej sterylizacji szpitalnej.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń pacjentom, z zachowaniem najwyższej 

staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa  pacjenta  oraz  zgodnie  z  

zasadami  etyki zawodowej. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas udzielania 

świadczeń. 

13. W przypadku wystąpienia powikłań pozabiegowych Wykonawca zobowiązuje się do ich rozpoznania  

i leczenia na terenie Szpitala lub w ośrodku o wyższym stopniu referencyjnym. 

14. Za świadczenia  udzielane na podstawie umowy §1 ust. 2 Wykonawca oraz osoby udzielające 

świadczeń zdrowotnych określonych niniejsza umową w imieniu Wykonawcy, nie mogą pobierać od 

pacjentów żadnych dodatkowych opłat oraz przyjmować jakichkolwiek korzyści materialnych. 
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§ 4 

Płatności 

1. Szpital oświadcza, iż do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego przedstawia Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia raport z wykonania kontraktu w poprzednim miesiącu kalendarzowym, na 

podstawie którego Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca Szpitalowi pieniądze zgodnie z wiążącym te 

strony kontraktem do 21-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

2. Szpital zobowiązuje się przekazywać kopię raportu z wykonania kontraktu, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, Wykonawcy w tym samym terminie, w którym raport przekazywany jest do Narodowego 

Funduszu Zdrowia, przy czym wystarczające jest przekazanie Wykonawcy tej części raportu, która 

dotyczy usług wykonywanych na Oddziale Okulistyki – Chirurgii Jednego Dnia.  

3. Z tytułu obowiązków wynikających z niniejszej umowy strony ustalają: 

a) w Okulistyce- Oddziale Chirurgii Jednego Dnia miesięczne wynagrodzenie w 

wysokości …….% wartości realizowanych i rozliczonych przez NFZ procedur 

okulistycznych  

w ramach określonego w § 1 ust. 2 kontraktu, pomniejszonego o poniesione przez Szpital 

koszty wymienione w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  

b) w Poradni Okulistycznej miesięczne wynagrodzenie w wysokości …….% wartości 

realizowanych i rozliczonych przez NFZ procedur okulistycznych w ramach określonego  

w § 1 ust. 2 kontraktu, pomniejszonego o poniesione przez Szpital koszty wymienione  

w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca wystawia fakturę wskazaną w ust. 3 powyżej w terminie do 15 dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane usługi, na podstawie kopii 

raportu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

5. Termin płatności faktury wynosi 7 dni od dnia jej otrzymania przez Szpital. Dniem płatności jest 

dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala. 

§ 5 

Oświadczenia i zapewnienia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do pomieszczeń, w których zlokalizowany jest 

Oddział Okulistyczny – Chirurgii Jednego Dnia. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do gabinetu, w którym odbywać się będą 

kwalifikacje pacjentów do zabiegów okulistycznych oraz konsultacje pacjentów po zabiegach, 

wykonywanych  

w ramach niniejszej umowy. 

3. W ramach Oddziału Okulistycznego – Chirurgii Jednego Dnia usługi medyczne będą realizowane 

przy udziale personelu medycznego, w którego skład wchodzić będą osoby, których lista stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zmiany listy, o której mowa w ust. 3 powyżej, mogą być dokonywane pisemnie lub za 

pomocą e-mail: ze strony Szpitala sekretariat@szpital.mielec.pl, ze strony Wykonawcy 

…….………………, najpóźniej na 14 dni przed planowanymi na Oddziale Okulistycznym – 

Chirurgii Jednego Dnia zabiegami w ramach świadczeń NFZ. 

5. W ramach niniejszej umowy Szpital zapewnia:  

a. opiekę lekarza anestezjologa, 

b. opiekę pielęgniarską nad pacjentami po zabiegach z zakresu okulistyki na Sali 

pooperacyjnej oraz, jeśli zaistnieje taka konieczność, na oddziale szpitalnym, 

c. obsługę rejestracyjną pacjentów Poradni, 

d. opiekę na Izbie Przyjęć Szpitala. 

6. Świadczenia określone w pkt 5 wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca określa czas, 

podstawy i termin wykonywania czynności wchodzących w zakres świadczeń przez osoby je 

realizujące w sposób nie kolidujący z czynnościami ( świadczeniami ) tych osób na rzecz Szpitala  

w ramach umów zawartych pomiędzy Szpitalem, a tymi osobami.    
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§ 6 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności o wszelkich informacjach dotyczących drugiej 

Strony, o jakich powzięły lub podejmą wiedzę w trakcie obowiązywania niniejszej umowy (Informacje 

poufne). 

2. Strony zobowiązują się nawzajem traktować jako Informacje poufne i nie ujawniać jakiejkolwiek 

osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody Strony Ujawniającej na piśmie, w 

szczególności wszelkich danych, informacji i dokumentów, w tym związanych z działalnością 

gospodarczą Strony Ujawniającej oraz jej planami marketingowymi, promocyjnym handlowymi, a w 

szczególności wszelkich danych technicznych, finansowych i gospodarczych, łącznie z materiałami i 

dokumentacją  

w tym zakresie, wszelkich koncepcji, wynalazków, tajemnic handlowych, projektów i biznes planów, 

wyników badań rynkowych oraz innych informacji na temat Strony i / lub jej podmiotów powiązanych, 

klientów, dostawców, produktów i usług, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenie sprzedaży, 

otrzymanych od trony Ujawniającej, niezależnie od tego czy informacje te będą miały formę pisemną 

czy, między innymi, programów komputerowych, danych technicznych, rysunków, modeli, zdjęć, 

szkiców, prototypów lub wyników testów. 

3. Wszelkie Informacje poufne mogą zostać ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach: 

a. jeżeli ujawnienia Informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności, 

b. jeżeli konieczność ujawnienia Informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

c. jeżeli druga strona wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną, 

d. jeżeli Informacja poufna została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych 

przepisami prawa lub upubliczniona z woli drugiej strony. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że treść niniejszej umowy, jak również treść 

wszystkich załączników stanowi Informację poufną. 

5. O konieczności ujawnienia Informacji Poufnych z przyczyn, określonych w ust. 3 lit a. lub b. powyżej 

Strona ujawniająca niezwłocznie poinformuje drugą Stronę, ze wskazaniem zakresu ujawnianych 

informacji. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje również po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 

§ 7 

Pozostałe postanowienia 

1. W trakcie trwania niniejszej umowy Szpital zobowiązuje się do niezlecania wykonywania usług, 

wchodzących w zakres niniejszej umowy innym podmiotom niż Wykonawca. 

2. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów roboczych przy wykonywaniu niniejszej umowy może 

nastąpić w każdym czasie i wymaga zawiadomienia drugiej Strony umowy na piśmie. Zmiana osoby,  

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy spowodowanych przez okoliczności o charakterze siły wyższej. 

Przez pojęcie siły wyższej rozumie się wszelkie okoliczności nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe 

do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, będące poza kontrolą Stron i uniemożliwiające im 

wywiązanie się ze swoich zobowiązań w całości lub części, takie jak pożary, powodzie, wojny i 

strajki. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

4. Każda ze Stron ma prawo do ujawnienia faktu i przedmiotu współpracy do celów marketingowych; 

ujawnienie informacji dotyczących współpracy Stron w dowolnym zakresie (w tym w formie notatki 

prasowej zawierającej opis współpracy w zakresie przedmiotu umowy) wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej Strony. Uprawnienie to  przysługuje Stronom w okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy oraz pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony także po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
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5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z umowy, bez uprzedniej zgody Szpitala wyrażonej na piśmie, pod rygorem bezskuteczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Szpital,  

a wywołanych niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z treści niniejszej Umowy. 

§ 8 

Załączniki 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja sprzętu medycznego; 

2. Załącznik nr 2 – Kopia umowy (kontraktu) z NFZ nr …………………….; 

3. Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów realizacji usług w ramach kontraktów z NFZ; 

4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja personelu medycznego; 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  ……………….. r. do dnia ………….r. Każda ze 

Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez jedną ze Stron postanowień umownych  

i niezaniechania naruszeń, ew. nieusunięcia skutków naruszenia w wyznaczonym przez  drugą Stronę 

na piśmie odpowiednim terminie oraz w przypadku rozwiązania kontraktu z NFZ obejmującego 

świadczenia z zakresu Okulistyka-Chirurgii Jednego Dnia, w tym zabiegów zaćmy oraz udzielanie 

świadczeń w Poradni Okulistycznej.  

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości kontraktu z NFZ 

obejmującego świadczenia z zakresu Okulistyka- Chirurgia Jednego Dnia, w tym zabiegów zaćmy 

oraz udzielanie świadczeń w Poradni Okulistycznej stosownej zmianie ulegnie również wartość 

wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu świadczenia usług określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.  

4. W przypadku rozwiązania umowy z jakiegokolwiek powodu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

jest uprawniony i zobowiązany do odebrania sprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy w terminie  

7 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenie oraz oświadczenie  

o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Szpitala. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

W imieniu Wykonawcy:     W imieniu Szpitala: 
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Załącznik nr 1 

 

Specyfikacja sprzętu medycznego 

Lp. Nazwa sprzętu  Nr seryjny Producent Typ/model Rok 

produkcji 

Data badania 

technicznego 
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Załącznik nr 2 

 

Kopia umowy z NFZ 
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Załącznik nr 3 

 

Zestawienie kosztów realizacji usług w ramach kontraktów z NFZ 

 

1. Zużycie leków według cen zakupu z załączoną specyfikacją. 

2. Zużycie materiałów jednorazowych według cen zakupu z załączoną specyfikacją. 
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Załącznik nr 4 

Wykaz personelu medycznego 

działającego w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy 

 

Lp. Imię i nazwisko  PESEL Nr prawa 

wykonywania 

zawodu 

Posiadane 

specjalizacje 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


