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UMOWA Nr DAO.4241…………….. 

o  udzielanie świadczeń  zdrowotnych 

w Oddziale Chirurgii Naczyniowej 

  

zawarta w dniu ………2019 r. w Mielcu pomiędzy: 

 

Szpitalem Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mielcuprzy ul. Żeromskiego 22, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, 
NIP: 8171750893, reprezentowanego przez: 
 
Józefa Więcław – Dyrektora Szpitala 
 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” lub „Szpitalem” 
 

oraz 
 
lekarzem ……………........................., (prawo wykonywania zawodu nr………, wydane przez Okręgową 
Izbę Lekarską w ……………..), zamieszkałym …………….., prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ……………….. (wydruk informacji 
o wpisie stanowi załącznik do niniejszej umowy), NIP: ………………., REGON: ………………………, stałe 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej ………………….……………, 
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 
 

Działając na podstawie art. 26 w zw. z art. 18  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz.U.z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.) w wyniku przeprowadzonego przez Udzielającego 
Zamówienia konkursu ofert DAO.4240……. na świadczenia zdrowotne oraz zważywszy na fakt, że 
Przyjmujący zamówienie posiada fachową wiedzę w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
Strony zgodnie oświadczają , co następuje: 
 

 

§ 1.  

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych wykazanych  prawem wykonywania zawodu  i zobowiązuje się do ich udzielania  
w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.  

2. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń 
zdrowotnych polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, 
a w szczególności:  

a. diagnostyce, leczeniu, sprawowaniu opieki nad pacjentami Oddziału, 

b. udzielanie nieodpłatnych konsultacji w innych oddziałach szpitala, w tym w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym, 

c. wydawaniu orzeczeń lekarskich, 
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d. wykonywaniu innych czynności wynikających z potrzeb oraz warunków współpracy 
pozostałym personelem oddziału, poradni oraz szpitala. 

§ 2.  

1. Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 
ust. 2, są osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

2. W sytuacjach, w  których zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, 
koszty świadczenia ponosi pacjent, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany poinformować 
pacjenta o tym przed udzieleniem świadczenia oraz za jego zgodą udzielić świadczeń. Opłata 
wg cennika obowiązującego u Udzielającego Zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić udzielenia świadczeń osobom uprawnionym do 
korzystania z tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 3.  

1. Strony uzgadniają, iż w trakcie trwania Umowy Przyjmujący zamówienie  będzie uzgadniał 
swoje działania związane z realizacją umowy z osobą wyznaczoną do tego celu przez 
Udzielającego zamówienia, zwaną dalej Osobą nadzorującą.  

2. Osobą nadzorującą wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie Umowy w zakresie 
lecznictwa szpitalnego i pozostałej działalności będzie Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii 
Naczyniowej. 

 

§ 4.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie ze standardami 
ustalonymi przez Udzielającego zamówienia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, atakże zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o zawodzie lekarza, Kodeksu Etyki Lekarskiej i Karty Praw 
Pacjenta obowiązującej u Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do informowania pacjenta, prawnych opiekunów 
lub osoby wskazane przez te osoby o stanie zdrowia pacjenta oraz o planowanych zabiegach, 
a także do uzyskiwania ich zgody na te zabiegi na zasadach wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uszkodzenie ciała lub zaburzenie czynności  
ustrojowych pacjenta mogą pozostawać w związku z przestępstwem, Przyjmujący    
zamówienie jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Policję oraz sporządzić stosowną 
adnotację w dokumentacji medycznej. 

§ 5.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń zdrowotnych, zgodnie 
z potrzebami Udzielającego zamówienia, w wymiarze maksymalnie 175 godzin miesięcznie 
w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 
od godz. 7:00 do godz. 14:35. Udzielający Zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym 
Zamówienie ustalą harmonogram udzielania świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie 
w przypadku gdy świadczenia są udzielane tylko w niektóre dni tygodnia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się ponadto udzielać świadczeń zdrowotnych, 
zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia, w wymiarze maksymalnie …… godzin 
miesięcznie w Oddziale Chirurgii Naczyniowej, w ramach dyżurów medycznych: 
a) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w ramach zapewnienia całodobowej opieki 
medycznej w  Oddziale  w godzinach od godz.:14.35 do godz.: 7:00 dnia następnego, 
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b) w soboty, niedziele i święta w ramach zapewnienia całodobowej opieki medycznej  
w Oddziale w godzinach od godz.: 7:00 do godz.:7:00 dnia następnego. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienie, w wymiarze 
maksymalnie ….. godzin miesięcznie w Oddziale Chirurgii Naczyniowej: 

a) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.35 do 7.00 dnia 
następnego, 

b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 7.00 dnia następnego, 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń zdrowotnych, zgodnie 

z potrzebami Udzielającego zamówienia, w godzinach wezwania w ramach godzin 
gotowości, w wymiarze maksymalnie …. godzin miesięcznie w Oddziale Chirurgii 
Naczyniowej. 

5. Rozkład udzielania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń w poszczególnych okresach 
miesięcznych obowiązywania umowy będzie ustalać Osoba nadzorująca w uzgodnieniu 
z Przyjmującym zamówienie, nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedniego. 

6. Rozkład świadczeń zostanie przyjęty przez Przyjmującego zamówienie do wiadomości  
i wykonania oświadczeniem złożonym na piśmie.  

7. Udzielający Zamówienie zastrzega możliwość zmiany godzin udzielania świadczeń w Oddziale 
w zależności od aktualnych potrzeb i wymogów w uzgodnieniu z Przyjmującym Zamówienie. 

8. Udzielający zamówienie zastrzega sobie ewentualność zwiększenia maksymalnej miesięcznej 
ilości godzin wskazanej w ust. 2, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia, 
miesięcznie do 50%, w uzgodnieniu z Przyjmującym Zamówienie. 

9. Udzielający zamówienie zastrzega sobie ewentualność zwiększenia maksymalnej miesięcznej 
ilości godzin wskazanej w ust. 3, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia, 
miesięcznie do 50%, w uzgodnieniu z Przyjmującym Zamówienie. 

10. Udzielający zamówienie zastrzega sobie ewentualność zwiększenia maksymalnej miesięcznej 
ilości godzin wskazanej w ust. 4, zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia, 
miesięcznie do 50%, w uzgodnieniu z Przyjmującym Zamówienie. 

11. Przyjmujący zamówienie, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem jest uprawniony do tzw. 
”zejścia” (zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych) po dyżurze medycznym o ile nie 
zakłóci to pracy Oddziału i nie naruszy bezpieczeństwa pacjentów. 

§ 6.  

1. Przyjmujący zamówienie ma prawo, za uprzednim dwutygodniowym pisemnym 
uzgodnieniem z Osobą nadzorującą, do przerwy w udzielaniu świadczeń będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy Przyjmujący zamówienie nie może 
udzielać świadczeń będących przedmiotem Umowy z powodu choroby lub zdarzeń 
losowych.W takim przypadku Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zawiadomienia 
Udzielającego zamówienia o niemożliwości wykonywania świadczenia, nie później niż w dniu, 
w którym  miało być ono wykonywane,a następnie przedłożenia pisma o tym informującego 
lub kopii dokumentów to potwierdzających. 

3. Za okres przerw w udzielaniu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

§ 7.  

1. Przyjmującemu zamówienie będzie przysługiwać prawo do zwolnienia z obowiązku udzielania 
świadczeń na czas odbywania zajęć związanych z uzyskiwaniem specjalizacji, zgodnie z jej 
programem lub na czas innych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. 
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2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek uzgodnić termin zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 
z Osobą nadzorująca, na  dwa tygodnie przed planowanym terminem zwolnienia. 

3. Za okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje wynagrodzenie.  

4. Przyjmujący zamówienie każdy dzień nieobecności, wynikającej z § 7 i §6  ust. 1, zobowiązuje 
się do zgłaszania na druku wskazanym przez Udzielającego zamówienie. 

§ 8.  

1. Przyjmujący zamówienie nie może opuścić Oddziału lub innego umówionego miejsca 
udzielania świadczeń, w czasie ustalonym do ich udzielania, bez wcześniejszego uzgodnienia 
tego faktu z Osobą nadzorującą.   

2. W razie zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
pozostawania w dyspozycji Udzielającego zamówienia i udzielania świadczeń do czasu, 
w którym zostanie zwolniony z tego obowiązku przez Osobę nadzorującą.  

3. W przypadku opuszczenia miejsca udzielania świadczeń, bez zgody Udzielającego 
zamówienia, w czasie w którym był do tego zobowiązany, Przyjmującemu zamówienie  za 
okres ten nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 9.  

W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie, bez uprzedniego uzgodnienia stosownie do treści 
§ 6 i § 7, nie stawi się  w miejscu i w czasie wykonywania umowy, przez okres dłuższy niż jeden 
dzień, Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
Nie dotyczy to przypadku, gdy nie udzielenie świadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Przyjmującego zamówienie. 

§ 10.  

1. Udzielający zamówienia  zapewnia Przyjmującemu zamówienie : 
a. nieograniczony i nieodpłatny dostęp do posiadanych środków (w tym: specjalnych 

środków transportu sanitarnego, dokumentacji medycznej pacjentów, sprzętu 
i aparatury medycznej, środków farmaceutycznych, materiałów medycznych 
i artykułów sanitarnych), niezbędnych do wykonania świadczeń, 

b. pomoc pozostającego z Udzielającym zamówienia, w jakimkolwiek stosunku umownym 
oraz odpowiednio wykwalifikowanego średniego personelu medycznego, 

c. prawo do korzystania z pomieszczeń odpowiadających wymaganiom fachowym 
 i sanitarnym, przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, 

d. możliwość nieodpłatnego, ciągłego wykonywania badań diagnostycznych, niezbędnych 
do prawidłowego leczenia pacjentów, 

e. prawo do korzystania z pomieszczeń socjalnych podczas i w miejscu wykonywania 
świadczeń,  

f. prawo do nieodpłatnego korzystania, podczas zapewniania całodobowej opieki 
medycznej, z samodzielnych pomieszczeń  wydzielonych od innych, wyposażonych  
w zestaw wypoczynkowy, 

g. udzielenia wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania umowy. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dbałości o składniki majątkowe stanowiące 

własność lub użytkowane przez Udzielającego Zamówienia. 
3. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mienia 

Udzielającego Zamówienie , o których mowa w ust. 1 i jest zobowiązany do naprawienia  
szkody powstałej w wyżej wymienionym mieniu jeżeli szkoda powstała z przyczyn leżących po 
jego stronie. 
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§ 11.  

1. Celem zachowania reżimu sanitarnego Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt odzieży roboczej oraz obuwia, 
spełniających wymogi Polskich Norm oraz pokrywa koszty utrzymania tej odzieży i obuwia 
w należytym stanie.   

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymagania zdrowotne określone  
w odrębnych przepisach, które przewidziane są dla osób udzielających świadczeń 
zdrowotnych. 

3. Przyjmujący zamówienie będzie odbywał we własnym zakresie profilaktyczne badania 
lekarskie oraz  szkolenia: bhp i „ochrona radiologiczna pacjenta”. Ponadto Przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do posiadania i dostarczania Udzielającemu zamówienie, 
najpóźniej w ostatnim dniu ważności danego aktualnego orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych  do udzielania świadczeń i aktualnego 
zaświadczenia o szkoleniach: bhp i „ochrona radiologiczna pacjenta”, pod rygorem 
rozwiązania  umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

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

§ 12.  

W zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się 
do posiadania znajomości obsługi sprzętu i aparatury medycznej oraz znajomości obsługi 
komputera i oprogramowania funkcjonującego u Udzielającego zamówienia. 

§ 13.  

Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do wyrobienia identyfikatora a Przyjmujący 
Zamówienie zobowiązuje się do używania identyfikatora podczas wykonywania czynności 
umowy a następnie zobowiązuje się do jego zwrotu po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej 
umowy. Koszty wyrobienia identyfikatora o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi 
Udzielający Zamówienie. 

§ 14.  

1. W sytuacjach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, umowach, regulaminach, 
zarządzeniach i w instrukcjach obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w celu 
zapewnienia prawidłowego wykonania świadczeń, Przyjmujący zamówienie ma prawo 
kierować pacjentów na nieodpłatne konsultacje do innych lekarzy specjalistów oraz do 
innych podmiotów świadczących u Udzielającego zamówienia  specjalistyczne usługi 
medyczne.  

2. Skierowanie pacjenta, o którym mowa w ust. 1, do lekarzy specjalistów, innych podmiotów 
świadczących specjalistyczne usługi medyczne, z którymi Udzielający zamówienia nie ma 
podpisanej stosownej umowy następować będzie na koszt Przyjmującego zamówienie, chyba 
że strony przed udzieleniem pacjentowi tego skierowania uzgodniły inaczej i zostało to 
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. 

§ 15.  

Przyjmujący zamówienie wydaje zlecenia lekarskie średniemu personelowi medycznemu 
Oddziału Chirurgii Naczyniowej z których Udzielający zamówienia pozostaje w jakimkolwiek 
stosunku prawnym, a następnie kontroluje ich wykonanie. 
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§ 16.  

1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do osobistego udzielania świadczeń objętych 
umową. 

2. Prawa i obowiązki Stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

§ 17.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków niniejszej 
umowy oraz innych informacji i danych stanowiących tajemnicę Udzielającego zamówienia, 
uzyskanych w związku z wykonywaniem tej umowy. 

2. Przedmiotem tajemnicy Udzielającego zamówienia, którą ma obowiązek zachować 
Przyjmujący zamówienie są w  szczególności : 
a. informacje i dane o charakterze organizacyjnym, 
b. informacje i dane o charakterze prawnym, 
c. informacje i dane o charakterze statystycznym, 
d. informacje i dane o charakterze ekonomicznym, 
e. informacje i dane o charakterze finansowym, 
f. informacje i dane o charakterze technicznym, 
g. dane osobowe pacjentów Udzielającego zamówienia. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej 
umowy przez Udzielającego zamówienia  ze skutkiem natychmiastowym.   

4. W razie złamania zakazu określonego w ust. 1 i 2, Przyjmujący zamówienie będzie 
zobowiązany do naprawienia wszelkiej wynikłej stąd szkody Udzielającego zamówienia. 

§ 18.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Udzielającego 
zamówienia  lub upoważnionych przez niego osób, jak również podmiotu kontrolującego 
Udzielającego zamówienia, w szczególności w zakresie:  
a. sposobu i zakresu udzielanych świadczeń, 
b. ilości udzielonych świadczeń , 
c. dostępności udzielonych świadczeń, 
d. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, 
e. udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem. 

2. Udzielający Zamówienie jest uprawniony do udzielania zaleceń w zakresie przeprowadzonych 
działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 . 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych 
w zakresie jego dotyczącym. 

4. W przypadku nałożenia na Udzielającego Zmówienia kar, w tym kar umownych, 
przewidzianych odrębnymi umowami, a bezpośrednio związanych z nieprawidłową realizacją 
przez Przyjmującego Zamówienie zapisów niniejszej umowy Udzielający Zamówienie 
zastrzega sobie prawo do obciążenia Przyjmującego Zamówienie kwotą będącą 
równowartością kary, jeżeli została ona naliczona z przyczyn leżących po stronie 
Przyjmującego Zamówienie. 

5. Jeżeli na skutek zachowania Przyjmującego Zamówienie, o którym mowa w ust. 4 wysokość 
powstałej szkody przewyższa wartość przewidzianych kar, Udzielający Zamówienie ma prawo 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 19.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania i systematycznego prowadzenia    
dokumentacji medycznej, szczególnie dokumentacji pacjentów i sprawozdawczości 
statystycznej zgodnie z przepisami odrębnymi ,obowiązującymi w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej  oraz do stosowania przepisów obowiązujących w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich (w tym o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub 
konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem 
rodziny), opinii, skierowań i zaświadczeń. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: przekazywania do Statystyki Medycznej 
Udzielającego Zamówienie kompletnej dokumentacji pacjenta z jego pobytu na Oddziale 
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od wypisu pacjenta. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje 
do wiadomości, żeopóźnienia wpływają ewidentnie na termin uzyskania środków 
finansowych z NFZ w tym m.in. na terminową zapłatę udzielającym świadczenia medyczne. 

3. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do terminowego, w dniu wypisu,wydawania 
pacjentowi zarówno karty informacyjnej jak i niezbędnych skierowań, recept czy zwolnienia 
lekarskiego (w uzasadnionych przypadkach pacjent otrzymuje kartę informacyjną  w terminie 
do trzech dni). 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń  
Społecznych w zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania 
zaświadczeń ZUS ZLA i zapewnienia posiadania tych uprawnień przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Udzielającego zamówienia  na jego 
żądanie kopię umowy, o której mowa w ust. 4, pod rygorem rozwiązania umowy bez 
zachowania  okresu  wypowiedzenia. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prawidłowego wpisywania w  dokumentacji  
medycznej charakterystyk pacjentów. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, na żądanie Udzielającego zamówienia, do  
wypełniania dokumentacji  związanej ze  zgłoszeniem wobec Udzielającego zamówienia   
roszczeń odszkodowawczych pozostających w  związku z udzielonymi przez  Przyjmującego 
zamówienie  świadczeniami zdrowotnymi. 

§ 20.  

1. Przyjmujący zamówienie nie może pobierać opłat od pacjentów za udzielone świadczenie,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku udzielenia świadczeń pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń 
bądź w przypadku udzielenia świadczeń objętych całkowitą lub częściową odpłatnością, 
należność za udzielone świadczenie przysługiwać będzie Udzielającemu zamówienia 
i będzie ona uiszczana przez pacjenta w wysokości i w sposób ustalony przez Udzielającego 
zamówienia . 

§ 21.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określających organizację 
i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych u Udzielającego zamówienia, 
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz zawartych przez niego umów, 
a także z regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących u  Udzielającego zamówienia, 
w szczególności: 
a. wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

sztuki i   aktualnej wiedzy medycznej 
b. przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, 
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c. zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w zakresie świadczenia usług medycznych, 
d. przestrzegania zarządzeń i innych regulaminów wewnętrznych wydanych przez 

Dyrektora Szpitala,  
e. przestrzegania zaleceń oraz wytycznych wypracowanych i ustalonych w ramach 

Komitetów działających w Szpitalu, 
f. przestrzeganiawymagań NFZ  dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych i ich 

rozliczeń, 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania Systemu Zarządzania Jakością 

(SZJ) i wypełniania postanowień dokumentacji SZJ, realizowania celów i zadań SZJ oraz 
uczestnictwa w doskonaleniu systemu jakości obowiązującego u Udzielającego zamówienia . 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze standardami 
akredytacyjnymi oraz procedurami jakościowymi obowiązującymi u Udzielającego 
zamówienia.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapoznania z aktami prawnymi, o których mowa 
w ust. 1, a także  z regulaminami, instrukcjami, procedurami i standardami, o których mowa 
w ust. 1, 2 i 3. 

§ 22.  

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, 
materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonane zabiegi. 

2. Ordynowanie leków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz z receptariuszem Szpitalnym i regulaminem ordynacji leków wprowadzonym 
przez Udzielającego Zamówienie.  

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

§ 23.  

1.Udzielający zamówienia (zwany również Administratorem Danych) stosownie do art. 29 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, zleca Przyjmującemu 
zamówienie przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o wykonywanie usług 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób nie naruszający przepisów prawa 
ochrony danych osobowych. 

2.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami RODO oraz 
przepisami Polityki Bezpieczeństwa Informacji udzielającego zamówienie, w sposób 
zapewniający zachowanie tajemnicy zawodowej w rozumieniu przepisów dotyczących 
zawodu lekarza i praw pacjenta. 

3.Przyjmujący zamówienie przetwarza na polecenie Administratora danych szczególne kategorie 
danych dotyczące stanu zdrowia zgodnie z art. 9 ust.2 lit. h RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności 
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia. 
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4.Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z aktami wewnątrzzakładowymi, w tym 
Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji 
obowiązującymi u udzielającego zamówienie.  

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie 
i w celu przewidzianym w Umowie, zgodnie z upoważnieniem nadanym przez Administratora 
danych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Przyjmującego zamówienie wyłącznie w siedzibie 
Udzielającego zamówienie. 

7. Przyjmujący zamówienie współpracuje z Administratorem danych przy wykonywaniu przez 
Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 
32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie 
osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych 
i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

8. Przyjmujący zamówienie powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu 
naruszenia lub naruszeniu ochrony danych osobowych nie później niż w 24 godziny od 
zdarzenia, zabezpieczając jednocześnie niezbędne dokumenty, aby Administrator na 
podstawie przepisu  art. 33 RODO, mógł podjąć odpowiednie działania wyjaśniające zgodnie 
z przyjętymi procedurami. 

9. Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, gdy   
nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego lub gdy 
działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

10. W przypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego 
bezpośrednio przez RODO jako przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 
instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom, w następstwie czego Udzielający 
zamówienia – jako Administrator Danych Osobowych –zapłacił odszkodowanie lub zapłacił 
grzywnę, przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zwrotu części/ całości odszkodowania 
lub zwrotu części/ całości grzywny na rzecz udzielającego zamówienie odpowiadającej części/ 
całości  szkody, za którą przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność.  

§ 24.  

1. Miesięczne wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie obejmuje należność za poszczególne 
rodzaje  świadczeń: 
- świadczenia o których mowa w ust. 2, 3, 4, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby godzin 
udzielanych świadczeń i stawki za jedną godzinę, 

2. Strony zgodnie ustalają stawkę godzinową za udzielanie świadczeń zdrowotnych, w dni 
powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od godz. 7:00 do godz. 14:35,  w 
Oddziale Chirurgii Naczyniowej, na kwotę ……. zł(słownie: …….. złotych) brutto. 

3. Strony zgodnie ustalają stawkę godzinową za udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach 
pełnienia dyżuru medycznego, w  Oddziale Chirurgii Naczyniowej, na kwotę ……. zł (słownie: 
,…….. złotych) brutto. 

4. Strony zgodnie ustalają stawkę godzinową, w ramach pozostawania w gotowości do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w  Oddziale Chirurgii Naczyniowej, na kwotę ……. zł 
(słownie: ,…….. złotych) brutto. 

5. Strony zgodnie ustalają stawkę godzinową za udzielanie świadczeń zdrowotnych, w 
godzinach wezwania w ramach godzin gotowości, w  Oddziale Chirurgii Naczyniowej, na 
kwotę ……. zł (słownie: ,…….. złotych) brutto. 

6. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
7. Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie na podstawie przedłożonego 

Udzielającemu zamówienia rachunku wraz z wykazem godzin udzielania świadczeń 
zdrowotnych w danym miesiącu w Oddziale (stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej 
umowy) – wykaz potwierdzony przez Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Naczyniowej. 
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§ 25.  

1. Rachunek za wykonanie umowy powinien zawierać :  
a. imię i nazwisko/ nazwę Przyjmującego zamówienie,  
b. liczbę udzielonych świadczeń danego rodzaju (liczbę godzin lub liczbę punktów),  
c. stawkę godzinową świadczenia danego rodzaju lub stawkę za  jeden punkt procedury, 
d. należność ogółem za wykonanie umowy (kwotę), 
e. pieczęć praktyki lekarskiej z numerem REGON i NIP, 
f. pełną nazwę i numer rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie,  
g. własnoręczny podpis Przyjmującego zamówienie . 

2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc, za który ma zostać wypłacona należność, 
Przyjmujący Zamówienie składa Udzielającemu Zamówienie w terminie do 5-go dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Wypłata należności nastąpi 
w terminie  14 dni licząc od  dnia poprawnie złożonego rachunku wraz z wykazami godzin 
(wykaz potwierdzony przez Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Naczyniowej) na 
rachunek wskazany przez Przyjmującego zamówienie : 
 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………….............. 

3. Jeżeli rachunek dostarczony Udzielającemu zamówienie przez Przyjmującego zamówienie 
będzie zawierał jakiekolwiek błędy rachunkowe lub merytoryczne w zakresie podanych 
w niej danych, to powinien być przez Przyjmującego zamówienie niezwłocznie skorygowany.  
Korekta i dostarczenie rachunku korygującego przez Przyjmującego zamówienie powinno 
nastąpić niezwłocznie od dnia zgłoszenia błędów przez Udzielającego zamówienie. Termin 
płatności skorygowanego rachunku będzie biegł na nowo od daty jego dostarczenia. 

4. Datą zapłaty należności na rzecz Przyjmującego zamówienie będzie data obciążenia rachunku 
bankowego Udzielającego zamówienia. 

§ 26.  

1. Przyjmujący Zamówienie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy 
zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych 
przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

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

§ 27.  

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentowi przy udzielaniu świadczeń w zakresie 
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający 
zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. 
U. poz. 866), lub innego Aktu prawnego, który obowiązywać będzie w jego miejsce, z 
okresem ubezpieczenia od dnia wejścia w życie umowy do końca okresu jej obowiązywania. 

3. Zawierając niniejszą umowę Przyjmujący zamówienie składa dokument potwierdzający 
posiadanie przez niego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2. Ponadto Przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do dostarczania aktualnego ubezpieczenia Udzielającemu 
zamówienie, najpóźniej w ostatnim dniu ważności danego aktualnego ubezpieczenia 
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o którym mowa w ust. 2, pod rygorem rozwiązania  umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, którym mowa w 
ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Z wyłączeniem odpowiedzialności za szkodę, o której mowa w ust. 1, wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ponosi 
Przyjmujący zamówienie . 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Udzielającemu 
zamówienia wszelkich zdarzeń mogących narazić Udzielającego zamówienia na szkodę lub 
uniemożliwiających mu prawidłowe wykonywanie umowy. 

§ 28.  

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znane są mu zasady wystawiania recept  
i w związku z tym zobowiązuje się do ich  wystawiania zgodnie z tymi zasadami.   

2. W przypadku wystawienia przez Przyjmującego zamówienie recept niezgodnie z zasadami 
i obciążeniem w związku z tym Udzielającego zamówienia  przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
kosztami refundacji tych recept, Udzielający zamówienia  obciąży Przyjmującego zamówienie 
tymi kosztami, potrącając należność z tego tytułu z najbliższego wynagrodzenia należnego 
Przyjmującemu zamówienie. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Udzielający 
zamówienia  dochodzić będzie zapłaty wyżej wskazanej należności przez Przyjmującego 
zamówienie  na zasadach ogólnych.       

§ 29.  

1. Umowa obowiązuje na czas określony, od  dnia …………………. do dnia ………………… 
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy zajdą okoliczności, za które Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności i których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, a które 
uniemożliwiają wykonanie umowy, w szczególności w przypadku: 
a. likwidacji Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu, 
b. wygaśnięcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego  w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy. 
3. W przypadku określonym w ust. 2, umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez 

Przyjmującego zamówienie oświadczenia Udzielającego zamówienia o rozwiązaniu umowy. 

§ 30.  

1. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, umowa może zostać wypowiedziana przez 
Udzielającego zamówienia  przed  upływem terminu określonego w § 29 ust. 1, ze skutkiem 
natychmiastowym,  w przypadku gdy  Przyjmujący zamówienie : 
a. dopuścił się umyślnego przestępstwa uniemożliwiającego dalsze wykonywanie umowy; 

naruszenie prawa musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub musi być 
oczywiste, 

b. został pozbawiony prawa wykonywania zawodu albo zawieszony w prawie 
wykonywania zawodu lekarza lub ograniczony w wykonywaniu określonych czynności 
objętych umową, 

c. rażąco narusza postanowienia umowy, działając na niekorzyść Udzielającego 
zamówienia, a w szczególności gdy: 

- przeniósł swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią, 
- udzielał, w wykonaniu niniejszej umowy, świadczeń osobom nieuprawnionym do 

bezpłatnych świadczeń i nie zobowiązał pacjenta do zapłaty należności stosownie 
do postanowień § 20 ust. 2, 
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 udzielał świadczeń i/ lub uzależnił udzielenie świadczenia w zamian za korzyść 
majątkową, osobistą lub jej obietnicę, 

 nie dostarczył na żądanie Udzielającego zamówienia  wyników badań lub 
dokumentów, o których mowa w  § 11, 

 nie zawarł umowy OC i nie przekazał jej Udzielającemu zamówienie, 

 nie może świadczyć usług w zakresie wykonywania niniejszej umowy przez 
okres dłuższy niż jeden miesiąc, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 
6 i  § 7, 

d. wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających– stwierdzone na podstawie badania krwi-  
w każdym przypadku, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia takiej 
sytuacji. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się badaniu 
krwi przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej. Odmowa poddania się 
takiemu badaniu, będzie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia wystąpienia 
sytuacji opisanej w niniejszym punkcie. 

2. Umowa może być rozwiązana przez  Przyjmującego zamówienie  przed upływem terminu 
określonego w § 29 ust.1, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Udzielający 
zamówienia  pozostaje w zwłoce przez okres 2 miesięcy w dokonaniu zapłaty należności,  
o których mowa w § 24, z tym jednak, że złożenie przez Przyjmującego zamówienie 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy musi zostać poprzedzone wezwaniem do zapłaty 
zadłużenia w terminie nie krótszym niż 14 dni. 

3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem formy 
pisemnej. W okresie wypowiedzenia Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do 
wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy. 

§ 31.  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na przyjmującego 
zamówienie kare umowną, w tym w szczególności w przypadku: 
a. niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia dokumentacji 

medycznej pacjenta w wysokości 10% łącznego miesięcznego wynagrodzenia 
określonego w § 24 przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie 
stanowiące podstawę naliczenia kary umownej – za każde stwierdzone naruszenie 
zasad prowadzenia dokumentacji medycznej; 

b. świadczenia usług medycznych i wydawania zaświadczeń, orzeczeń itd. osobom nie 
będącym pacjentami Szpitala w czasie świadczenia usług na podstawie niniejszej 
umowy w wysokości 20% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 24 
przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę 
naliczenia kary umownej; 

c. nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na Udzielającego zamówienie kary z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych, które na 
warunkach objętych niniejszą umową przyjął do wykonania Przyjmujący zamówienie, 
Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zwrócić na rzecz Udzielającego 
zamówienie poniesione z tego tytułu wydatki. 

2. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do potracenia kwot kar umownych 
z przysługujących bieżących należności Przyjmującego zamówienie. 

3. Udzielający zamówienie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
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4. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej lub jakiekolwiek inne zakończenie jej 
obowiązywania nie stoi na przeszkodzie dochodzenia kar umownych, o których mowa 
w  ust. 1. 

§ 32.  

W terminie nie później niż 7- ego dnia od daty rozwiązania umowy, strony dokonają 
wszelkich rozliczeń wynikających z umowy. 

 
§ 33 

W czasie trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji ekonomicznych, 
handlowych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych Udzielającego zamówienie, 
a nie ujawnionych do wiadomości publicznej. 
 
     § 34 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 
a. zmiany danych firmy Przyjmującego zamówienie lub Udzielającego zamówienie (np. 

adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) 
b. w przypadku m. in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby- aneks do niniejszej umowy 

może dotyczyć zmiany danych Przyjmującego zamówienie lub Udzielającego 
zamówienie. 
 

§ 35 
Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo 
dla Udzielającego zamówienie. 

 

§ 36 

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

2. Integralną część umowy stanowią: 
a. Załącznik nr 1- Druk - Wykaz godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w danym 

miesiącu; 
 

 

UDZIELAJĄCY  ZAMÓWIENIE     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 


