
Umowa kontraktowa nr ……../………….. 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 
zawarta w dniu …………….. r. w Kielcach pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Kielcach im św. Jana Pawła II  ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, wpisanym 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000001584, NIP 6571813314, REGON 290391139 
 
reprezentowanym przez Dyrektora -  lek. med. Halinę Bronisławę Olendzką 
zwanym w dalszej treści umowy  „Udzielającym zamówienie” 
a  
lek. med. ………………..Pesel …………………., …………………….posiadającym prawo wykonywania 
zawodu numer …………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………, adres: 
……………………….NIP ……………., REGON: ……………… 
 
zwanym  w dalszej treści „Przyjmującym zamówienie” a łącznie „Stronami”. 

 
 
Na podstawie art. 26 - art. 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 tj. ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285  tj. ze zm.),  Kodeksu 
cywilnego, strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§1 

1. Udzielający zamówienie zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania, 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w siedzibie udzielającego  zamówienie, tj. w Oddziale 
Anestezjologii  i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym Szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. 
św. Jana Pawła II  przy ul. Wojska Polskiego 51 na rzecz pacjentów oraz pozostawania w gotowości 
(pod telefonem) do realizacji przedmiotu umowy, poprzez realizację umów (kontraktów) podpisanych 
przez Udzielającego zamówienie z NFZ i innymi podmiotami oraz wykonywania każdorazowych 
zleceń wynikających z działalności statutowej Udzielającego zamówienie.  

2. Świadczenia udzielane w myśl ust. 1 obejmują udzielanie specjalistycznych świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, wykonywanie czynności służących 
zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów, leczenie i sprawowaniu opieki 
medycznej, konsultowanie pacjentów, badanie stanu zdrowia pacjenta, rozpoznawanie chorób, 
udzielanie porad oraz wykonywanie procesu leczenia z koniecznymi zabiegami włącznie. 

3. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy  
w każdym miesiącu, w dni robocze, soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach 
określonych w harmonogramie (grafiku) przez część doby lub całodobowo, w sposób zapewniający 
ciągłość w udzielanych świadczeniach zdrowotnych określonych w ust. 1 przy uwzględnieniu 
harmonogramu (grafiku) pozostałych lekarzy zatrudnionych w Oddziale Anestezjologii Intensywnej 
Terapii Szpitala SP ZOZ MSWiA  w Kielcach im. św. Jana Pawła II . 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że  jego uprawnienia do wykonywania zawodu są aktualne  
i że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie wyjaśniające przed Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej ani postępowanie przygotowawcze. Kopia prawa wykonywania 
zawodu oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich stanowią załącznik, do niniejszej 
umowy.  

5. Żadne z postanowień umowy nie będzie uznawane lub traktowane przez strony lub osoby trzecie 
jako kreujące stosunek mocodawcy i agenta, pracodawcy i pracownika, zwierzchnika i podwładnego, 
spółki lub wspólnego przedsięwzięcia Stron.   

 
 

Prawa i obowiązki stron 
§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych 
określonych w § 1, z zastrzeżeniem § 3, według ustalonego harmonogramu wynikającego z umowy 
zawartej przez udzielającego zamówienie z NFZ. 

2. W przypadku planowanej nieobecności Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
wcześniejszego zawiadomienia Udzielającego zamówienie nie później niż tydzień przed 
zaistnieniem faktu nieobecności.  

3. Szczegółową organizację świadczeń usług medycznych, uprawnienia i obowiązki Przyjmującego 
zamówienie oraz tryb przekazywania informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy 
Udzielającemu zamówienie określają: 



-przepisy ustawy z dnia 15.04.2011 r, o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27.08.2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
-przepisy określające prawa i obowiązki pacjenta, 
-regulamin organizacyjny zakładu, standardy udzielania świadczeń medycznych,  
-procedury wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dbać o sprzęt i aparaturę medyczną, którymi będzie 
posługiwał się przy realizacji umowy.  

§ 3 
1. Dopuszcza się zastępstwo Przyjmującego zamówienie przy realizacji zadań i obowiązków, 

wynikających z niniejszej umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. choroby, urlopu, 
wyjazdu służbowego, szkolenia, za zgodą wyrażoną przez Udzielającego zamówienie. 

2. Nieobecności o której mowa w ust. 1 nie może spowodować przerwy w ciągłości w udzielanych 
świadczeniach zdrowotnych przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, na rzecz których nastąpiło przeniesienie obowiązków 
wynikających z realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
do wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z wymogiem określonym w § 10 i niezwłocznie winny wylegitymować się 
Udzielającemu zamówienia stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje, 
uprawnienia  
i ubezpieczenia. 

4. Koszty zastępstwa oraz odpowiedzialność za udzielanie świadczeń przez osoby, o których mowa  
w ust. 1 ponosi Przyjmujący zamówienie. 

 
§4 

W czasie wykonywania świadczeń Przyjmujący zamówienie nie może opuścić szpitala w żadnych 
okolicznościach, chyba, że uzyska zgodę Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego 
upoważnionej.  

§5 
Zmiana terminu wykonywania świadczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą Udzielającego 
zamówienie lub osoby przez niego upoważnionej. 
 

§6 
W przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych Przyjmujący zamówienie 
każdorazowo zasięga opinii konsultanta wojewódzkiego/lekarza kierującego  oddziałem lub wzywa go 
na konsultację. 
 

§7 

1. Przyjmujący zamówienie ma prawo wzywania na konsultacje lekarzy innych specjalności, 
świadczących usługi medyczne na innych oddziałach szpitala.  

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitala. 

3. Przyjmujący zamówienie może kierować pacjentów do innego szpitala po konsultacji z lekarzem 
dyżurnym  szpitala, w przypadku gdy potencjał diagnostyczny i leczniczy szpitala, w którym pełni 
dyżur nie zapewnia możliwości dalszego leczenia. 

§8 

1.  Udzielający zamówienie udostępnia Przyjmującemu zamówienie gabinet lekarski wraz  
z wyposażeniem oraz niezbędną aparaturę, sprzęt medyczny, leki, materiały. 

2.  Przyjmujący zamówienie nie może używać we własnym interesie rzeczy Udzielającego 
zamówienie, zwłaszcza w celu odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nie 
będącym pacjentami Udzielającego zamówienie. 

3.  Udzielający zamówienie zobowiąże personel medyczny i pozamedyczny do współpracy  
z Przyjmującym zamówienie w realizacji niniejszej umowy. 

4.  Przyjmujący zamówienie oświadcza, że pomieszczenia, w których udzielać będzie świadczeń, 
będących przedmiotem niniejszej umowy oraz ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, 
użytkować będzie zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

§9 

1.  Przyjmujący zamówienie prowadzi dokumentację medyczną i statystyczną w sposób wymagany 
przez Udzielającego zamówienie. 

2.  Przyjmujący zamówienie przekazuje Udzielającemu zamówienie potrzebnych wiadomości  
o przebiegu spraw będących przedmiotem umowy, a także zobowiązuje się poddać kontroli 
prowadzonej przez Udzielającego zamówienie w zakresie sposobu i jakości udzielanych 
świadczeń, racjonalnego gospodarowania lekami, materiałami i sprzętem medycznym oraz 
sposobu prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej i statystycznej. Przyjmujący 
zamówienie przekazuje na każde żądanie udzielającemu zamówienie informację o realizacji 
przyjętego zamówienia w formie pisemnej. 
 



3.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1  z zachowaniem należytej staranności, 
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki 
zawodowej, przestrzegając obowiązujących standardów postępowania i procedur medycznych 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,  
2)  zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń, 
3) znajomości i przestrzegania u Udzielającego zamówienie przepisów bhp i ppoż. oraz 
obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz przepisów określających 
prawa pacjenta, 
4) posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych niniejszą umową. Kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik do 
niniejszej umowy, 
5) poddania się kontroli Udzielającego zmówienie w zakresie jakości świadczeń, właściwego 
wykorzystania udostępnionego mu majątku, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, 
6) prowadzenia sprawozdawczości medycznej na zasadach określonych w obowiązujących 
przepisach prawa oraz zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi Udzielającego zamówienie, 
7) ochrony danych zawartych w dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  
i przepisami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej, 
8)  zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których Przyjmujący zamówienie powziął 
wiadomość przy realizacji niniejszej umowy 
9)  przekazywania, każdorazowo po zakończeniu dyżuru ustnych informacji dotyczących przebiegu 
wykonywanych lub wykonanych czynności, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjentów, w formie i 
czasie przyjętym w Oddziale (raporty, odprawy, konsultacje, itp.), 
10)   wydawania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, opinii i zaświadczeń, 
11) wykonywania obowiązków wynikających z przedmiotu umowy rzetelnie, z zachowaniem 
szczególnej staranności, a także z wykorzystaniem całej swojej wiedzy, doświadczenia 
zawodowego oraz znajomości najnowszych osiągnięć medycyny,  

 
§10 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
a)ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w terminie i wysokości określonej  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
i kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wysokość 
sumy gwarancyjnej nie może być niższa od obowiązującej kwoty gwarancyjnej, wynikającej z 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.   w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu  wykonującego działalność leczniczą, 
b)złożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa wyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy,  
a kolejnych najpóźniej na trzy dni przed końcem okresu trwającego jeszcze ubezpieczenia, 
c)utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz 
wartości ubezpieczenia dla polisy. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność kontraktową i deliktową z tytułu szkód 
wyrządzonych Udzielającemu zamówienie pacjentom i osobom trzecim przy realizacji niniejszej 
umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.  
4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność majątkową za wykorzystany do  realizacji 

umowy sprzęt i aparaturę medyczną stanowiącą własność Przyjmującego zamówienie.  
5. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w mieniu 

Udzielającego zamówienie. 
6. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone ze swojej winy 

Udzielającego zamówienie, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy wobec osób trzecich.  

7. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów 
medycznych i stosowanie procedur medycznych. Ordynowanie leków powinno odbywać się 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Receptariuszem Szpitalnym, 
obowiązującym u Udzielającego zamówienie. 

8. Badania diagnostyczne oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne realizowane będą w ramach 
komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienie bądź w placówkach, z którymi Udzielającymi 
zamówienie ma podpisaną umowę. 

§ 11 
Przyjmujący zamówienie dokonuje we własnym zakresie rozliczeń, będących wynikiem niniejszej 
umowy,  z organami: 

a)  podatkowymi; 

b)  ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 
 

 
 



 
Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń 

§ 12 
1. Udzielający zamówienie wypłaca Przyjmującemu zamówienie należność za zleconą usługę 

wynikającą ze stawki godzinowej w wysokości: 
- ……………. zł/godz. brutto (słownie złotych: ……………. 00/100) 
- …………….zł/godz. brutto (słownie złotych: ………...00/100) za pozostawanie                    

w gotowości (pod telefonem). 
2. Udzielający zamówienia wypłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości 

określonej w ust. 1 na podstawie wystawionych miesięcznych faktur.  
3. Fakturę  należy przedłożyć  w terminie do 5 dnia następnego  miesiąca.  
4. Wypłata należności następować będzie do ostatniego dnia następnego miesiąca. 
5. Strony ustalają, że okresem rozrachunkowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy. Jeżeli termin 

składania faktury przypadnie na dzień świąteczny lub wolny od pracy, termin o którym mowa  
w ust. 3 ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy. 

6. Należność za udzielanie świadczeń medycznych, o których mowa w niniejszej umowie nie 
przysługuje w przypadku braku sporządzonej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i wymogami NFZ - do czasu jej uzupełnienia, ale w okresie nie dłuższym niż 
kolejny okres rozrachunkowy. Zapłata za te usługi będzie przy tym dokonana jedynie wówczas, 
jeżeli zwłoka w sporządzeniu właściwej dokumentacji nie spowodowała szkody Udzielającemu 
zamówienia bądź pacjentowi. 

7. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
Kary umowne 

§ 13 
1. W przypadku: 

- nie poinformowania Udzielającego zamówienie o nieobecności, o której mowa  
w § 2, Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną  
w wysokości do 10% średniej miesięcznej należności brutto wynikającej z umowy za każde 
stwierdzone naruszenie  
- w przypadku udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub osobę go zastępującą, 
w sposób lub na warunkach nie odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących 
przepisach prawa, wymogach NFZ lub w umowie Udzielający zamówienie może nałożyć na 
Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 10 % średniej miesięcznej należności brutto 
wynikającej z umowy za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Strony umowy zastrzegają dla Udzielającego zamówienie prawo dochodzenia  odszkodowania  
w kwocie rzeczywiście poniesionej szkody, przewyższającej kary umowne. 

3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego jemu 
wynagrodzenia. 

 
Czas trwania umowy 

§14 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
2. Umowa może być rozwiązana: 

a. na mocy porozumienia stron, 
b. w wyniku oświadczania jednej ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca kalendarzowego, 
c. w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienie z zachowaniem tygodniowego okresu 

wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących: 
- ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości  
i jakości, 
- nieprzedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań  
i informacji, 
- uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień niniejszej 
umowy lub przepisów prawa regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
1. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy Przyjmujący zamówienie: 
a. utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego zawieszone, 
b. popełnił w trakcie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług 

zdrowotnych, jeżeli popełnione przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
sądowym lub jest oczywiste, 

c. przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody 
Udzielającego zamówienie, 



d. nie dotrzymał warunków określonych w § 10 niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, 

e. w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy, 
f. pobierał nienależne opłaty od pacjentów lub podmiotów za świadczenia będące przedmiotem 

umowy, 
g. będzie niezdolny do wykonywania przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż cztery dni  

i nie wyznaczy w tym czasie zastępstwa, 
h. dopuści się naruszenia tajemnicy, do przestrzegania której zobowiązuje go niniejsza umowa 

oraz obowiązujące przepisy, 
i. popadnie w nierozwiązywalny spór z pracownikami Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 
w przypadku nieuzasadnionego zalegania przez Udzielającego zamówienie z płatnością przez 
okres dłuższy niż 2 miesiące. 

3. W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienie wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące 
zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie sporządził, zebrał lub 
otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem. 

 
§ 16 

Zawarcie przez Przyjmującego zamówienie innych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie 
może ograniczać realizowania ustaleń niniejszej umowy. 
 

§ 17 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nieujawniania i nieudzielania osobom 

nieupoważnionym, w tym również członkom rodziny, wiadomości stanowiących tajemnicę 
służbową, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy, jak 
również do nierozgłaszania w żadnej formie – po wygaśnięciu umowy - wiadomości stanowiących 
tajemnicę, z którymi zapoznał się podczas wykonywania umowy.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się stosownie do ustawy o ochronie danych osobowych do 
nieujawniania danych osobowych dotyczących pacjentów oraz personelu Udzielającego  
zamówienia. 

Postanowienia końcowe 
§ 18 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 
wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy oraz podlegają ochronie w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

§19 

Zmiana warunków umowy, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 20 

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 
§ 21 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

 
§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Udzielającego 
zamówienie i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 
 
 
 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE          UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE 
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