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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 dalej „Udzielającym Zamówienie” 

  

a   

……………………..Pesel………………………., posiadającym prawo wykonywania zawodu 

numer ……………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą…………………………., 

adres: ……………………Kielce,   NIP ………………….., REGON: …………………. 

zwanym dalej „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 

świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu procedur medycznych w zakresie chirurgii 

szczękowo-twarzowej.  

2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających  

z umów zawartych przez Udzielającego zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak 

również umów przezeń zawartych z innymi kontrahentami.  

3.Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

wykonuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 

działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 

ich wykonywania. Działania te Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać zgodnie z 

wymogami określonymi  w ustawach oraz w wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych,  

w szczególności w:  

a) ustawie o działalności leczniczej, 

b) ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

c) ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

d) ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

a także 
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e) zgodnie z umową zawartą przez Udzielającego zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia  

o udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

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.  

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.   

 

§ 2 

 

1.Przyjmujący zamówienie będzie realizował świadczenia określone niniejszą umową w Oddziale 

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Udzielającego zamówienie.  

2.W celu zapewnienia wszechstronnej opieki chorych leczonych w Oddziale, Przyjmujący 

zamówienie jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań i realizacji procedur medycznych 

związanych ze specyfiką Oddziału. W szczególności zobowiązany jest: 

a) udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, 

b) przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta hospitalizowanego w Oddziale, 

przy pomocy dostępnych środków diagnostycznych postawić diagnozę lekarską i wdrożyć proces 

leczenia, w tym wykonywać  zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, 

c) kwalifikować pacjentów do wskazanych procedur medycznych i pobrać zgodę od chorego na 

zabieg diagnostyczny lub terapeutyczny, 

d) konsultować proces diagnostyczny i leczniczy pacjentów Oddziału z  innymi lekarzami Oddziału 

oraz innych Oddziałów, 

e) konsultować wskazanych pacjentów innych Oddziałów Udzielającego zamówienie zgodnie  

z procedurą, 

f) nadzorować realizację zleceń lekarskich, 

g) uzupełniać dokumentację medyczną poprzez  

- ocenę ryzyka zabiegu operacyjnego, 

- monitorowanie leczenia bólu pooperacyjnego, 

-analizowanie zdarzeń niepożądanych (reoperacje, rehospitalizacje, przedłużone pobyty chorych), 

- prowadzenie profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, 

- zgłaszanie zakażeń szpitalnych, 

- analizowanie zgonów pacjentów, 

h) wykonywać zabiegi operacyjne, zgodnie ze standardami medycznymi,  

i) nadzorować personel medyczny  uczestniczący przy wykonywaniu zabiegów medycznych i 

uczestniczący w leczeniu pacjentów oraz wydawać wiążące polecenia związane z procedurą 

medyczną w tym zakresie, 

j) przybyć na wezwanie telefoniczne Z- cy dyrektora ds. medycznych/ordynatora/lekarza 

kierującego oddziałem lub lekarza oddziałowego do pacjenta będącego pod opieką Przyjmującego 

zamówienie, przebywającego w szpitalu, z ważnych przyczyn dotyczących stanu zdrowia pacjenta, 

w przypadku gdy nie jest możliwe przeprowadzenie telefonicznej konsultacji, 

k) sporządzać wypisy ze szpitala, 

l) poddać się kontrolom wykonywanym przez Udzielającego zamówienie i Narodowy Fundusz 

Zdrowia.  
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§ 3 

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do objęcia opieką medyczną, o której mowa w § 2 

umowy wyłącznie od dnia zgłoszenia się pacjenta do Udzielającego zamówienia po uprzednim 

ustaleniu terminu zabiegu z Przyjmującym zamówienie. 

 

Prawa i obowiązki stron 

 

§ 4 

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad oraz standardów wykonywania 

świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienie 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, dostosowując się do wymogów akredytacyjnych, certyfikatu 

ISO oraz innych projektów, których warunki przekazano Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5 

 

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy  z należytą 

starannością,    z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z: 

a)obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

b)wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie ze standardami opracowanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia, 

c)dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, przestrzegania 

zasad walki z zakażeniami szpitalnymi, zgodnie z ustalonymi  wymogami dotyczącymi zakażeń 

szpitalnych oraz postępowania zgodnie z prowadzoną polityką antybiotykową w Udzielającym 

zamówienie, 

d)zasadami etyki zawodowej i dbania o pozytywny wizerunek Szpitala. 

2.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

a)prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

b) dokonywanie kodowania procedur medycznych zgodnie ze słownikiem rozpoznań medycznych 

ICD 10 oraz procedur medycznych ICD 9, 

c) przestrzegania przepisów BHP i p.poż. obowiązujących u Udzielającego zamówienie pod 

warunkiem ich udostępnienia Przyjmującemu zamówienie, 

d)przekazywania Udzielającemu zamówienie zakończonej, kompletnej indywidualnej dokumentacji 

pacjentów, 

e) realizowania zadań wynikających z przynależności do komitetów i zespołów działających  

w Zakładzie na podstawie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora, 

f)przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy  

o ochronie danych osobowych, postanowień kodeksu etyki lekarskiej, ustawy  o działalności 

leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

ustawy o zawodzie lekarza oraz postanowień regulaminów, procedur i zarządzeń obowiązujących  u 

Udzielającego zamówienie przekazanych przez Udzielającego zamówienie.  

3. Za bezpośrednią opiekę nad pacjentami przebywającymi w Oddziale Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej odpowiada personel medyczny Udzielającego zamówienie  i sprawuje ją  pod nadzorem 

Przyjmującego zamówienie pozostającego w gotowości pod telefonem, który ma obowiązek  

bezzwłocznego przyjazdu do pacjenta po wezwaniu go w przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
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przez personel medyczny Udzielającego zamówienie  ( Z-cy dyrektora ds. medycznych/ordynatora/ 

lekarza kierującego oddziałem lub lekarza oddziałowego). 

 

§ 6 

 

1.Udzielający zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę lekarską, pielęgniarską, 

administracyjną oraz gospodarczą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2.Udzielający  zamówienie zobowiązuje się do umożliwienia współpracy Przyjmującego 

zamówienie z personelem zatrudnionym u Udzielającego zamówienie. 

3.Przyjmujący zamówienie ma prawo do korzystania w razie potrzeby z konsultacji lekarzy 

specjalistów zatrudnionych u Udzielającego zamówienie lub wykonujących na jego rzecz usługi 

medyczne na podstawie zawartych umów. 

4.W przypadkach medycznie uzasadnionych Przyjmujący zamówienie ma prawo do zlecania  badań 

diagnostycznych wykonywanych w pracowniach diagnostycznych Udzielającego zamówienie oraz                               

w placówkach, z którymi Udzielający zamówienie ma zawarte umowy. 

5.Konsultacje i badania, o których mowa w ust. 3 i 4 nie obciążają Przyjmującego zamówienie. 

6.Udzielający zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia Przyjmującemu zamówienie 

pomieszczeń, sprzętu medycznego, sprzętu jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, 

środków farmaceutycznych oraz innych środków niezbędnych do przeprowadzania  zabiegów 

pacjentów i leczenia chorych hospitalizowanych w  Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 

7. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia Przyjmującemu zamówienie wszelkich 

regulaminów, procedur i zarządzeń, które obejmują Przyjmującego zamówienie.  

8. Udzielający zamówienia udostępni Przyjmującemu zamówienie warunki umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, które musi przestrzegać Przyjmujący zamówienie, jak również inne umowy 

(warunki), które obowiązują Przyjmującego zamówienie.  

 

§ 7 

 

1.Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą przez Przyjmującego zamówienie 

w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala oraz Bloku Operacyjnym Udzielającego 

zamówienie, przy użyciu sprzętu medycznego Udzielającego zamówienie.  

2. Udzielający zamówienie oświadcza, że sprzęt wymieniony w ust. 1 spełnia wymagania 

niezbędne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową (przeglądy, paszport, etc.).  

3.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zgłaszać Udzielającemu zamówienie informacje  

o niesprawności sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które mogłyby spowodować ujemne 

następstwa u pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

4.Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Udzielającego zamówienie wykorzystywać 

udostępnionych przez Udzielającego zamówienie pomieszczeń, aparatury medycznej  

i materiałów medycznych do udzielania innych niż objęte niniejszą umową świadczeń 

zdrowotnych. 

5.Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie materiały 

medyczne i leki konieczne do udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 
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§ 8 

 

Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

a)posiadanie odzieży i obuwia ochronnego spełniającego wymogi Norm Polskich, poza odzieżą 

niezbędną do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych, 

b) posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do udzielania świadczeń zdrowotnych 

objętych niniejszą umową. Kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik do niniejszej 

umowy, 

c)dokształcanie zawodowe. 

§ 9 

 

1.Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego zamówienie, w szczególności co do: 

a)sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości, 

b)zakresu wykonywanych świadczeń, 

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

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

d)dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane 

świadczenia, 

e)prowadzonej dokumentacji medycznej. 

2.Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i osób, na warunkach określonych 

obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 10 

 

1.Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego 

zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie. Nie zwalnia to 

Przyjmującego zamówienie od odpowiedzialności z tytułu roszczeń regresowych Udzielającego 

zamówienia względem Przyjmującego zamówienie wynikających z wyłącznej winy Przyjmującego 

zamówienie. Udzielający zamówienia może żądać od przyjmującego zamówienie  w ramach tych 

roszczeń regresowych zwrotu spełnionego świadczenia, w stopniu w jakim przyczynił się do 

powstania szkody, która została pokryta przez Udzielającego zamówienie. 

2.Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą  za szkody powstałe przy 

wykonywaniu umowy przez Przyjmującego zamówienie, na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym, z zastrzeżeniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Umowy, jak również 

odpowiedzialność zawodową i karną. 

3.Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu 

zamówienie i osobom trzecim wynikające z prowadzenia dokumentacji niezgodnie z przepisami 

prawa, wynikających z wyłącznej winy Przyjmującego Zamówienie. 

4.Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe udzielanie świadczeń 

zdrowotnych pacjentom poddanych procedurom Przyjmującego zamówienie i jego zespół, 

wynikające z ich wyłącznej winy. 

 

§ 11 

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

a)ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w terminie i wysokości określonej  
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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 ww. 

rozporządzenia.  

b)złożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa wyżej najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, a kolejnej 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 ww. polisy, 

d)zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i uzyskania prawa orzekania  

o czasowej niezdolności do pracy, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

§ 12 

 

1.O niemożności wykonania umowy na skutek zdarzeń losowych Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zlecenia  osobiście z zastrzeżeniem 

ust 3. i przez następujący personel medyczny Przyjmującego zamówienie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Strony umowy dopuszczają możliwość wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią 

wskazaną przez „przyjmującego zamówienie” (zastępca), za zgodą wyrażoną przez „udzielającego 

zamówienie”, z tym zastrzeżeniem że osoba zastępcy musi posiadać co najmniej takie same 

kwalifikacje zawodowe jak „przyjmujący zamówienie”. Informacja o osobie zastępcy powinna być 

zgłoszona udzielającemu zamówienie z tygodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem numeru 

telefonu kontaktowego. Na zastępującego przechodzą w tym okresie prawa i obowiązki 

Przyjmującego zamówienie. Warunkiem nieobecności Przyjmującego zamówienie i zastąpienia go 

przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wyrażenie zgody przez Udzielającego 

zamówienie na nieobecność i akceptacja osoby zastępującej, przy czym sprzeciw musi zostać 

pisemnie umotywowany i znajdować podstawę w ryzyku braku zapewnienia prawidłowego 

udzielania świadczeń medycznych. 

4.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest powiadomić na piśmie Udzielającego zamówienie  

o przeniesieniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy na wskazaną osobę trzecią. 

5.Osoby, o których mowa w ust. 3, 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 § 11 i niezwłocznie winny 

wylegitymować się Udzielającemu zamówienia stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich 

kwalifikacje, uprawnienia i ubezpieczenia. 

6.Koszty zastępstwa oraz odpowiedzialność za udzielanie świadczeń przez osoby, o których mowa  

w ust. 3 ponosi Przyjmujący zamówienie. 

 

Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń 

 

§ 13 

 

1.Przyjmujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie jedynie za udzielone świadczenia zdrowotne 
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na rzecz Udzielającego zamówienie. 

2.Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Udzielający zamówienie będzie 

wypłacał Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………….% 

wartości miesięcznego zobowiązania NFZ w stosunku do Udzielającego zamówienie z tytułu 

procedur medycznych wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie w ramach 

zakontraktowanych procedur medycznych przez Udzielającego zamówienie. 

3.Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest zapłata przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz 

Udzielającego zamówienie należności za zakontraktowane i wykonane procedury medyczne. 

4. W przypadku przeprowadzonej kontroli przez NFZ i zakwestionowania wartości punktowej 

procedur wykonanych przez Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zwróci różnicę 

pomiędzy wypłaconą przez NFZ kwotą a wartością następnie zweryfikowaną przez NFZ, 

proporcjonalnie do wartości otrzymanego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy 

wynika to z wyłącznej winy Przyjmującego zamówienie. 

5. W przypadku świadczenia usług na rzecz innych kontrahentów, Strony ustalą odrębne 

porozumienie. 

 

§ 14 

 

1.Udzielający zamówienie wypłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości 

określonej w  § 13 niniejszej umowy na podstawie wystawionych miesięcznych faktur.  

2.Fakturę należy przedłożyć w Sekretariacie Udzielającego zamówienie w terminie do 10-tego dnia 

następnego  miesiąca.  

3.Wypłata należności następować będzie do ostatniego dnia następnego miesiąca. 

4.Strony ustalają, że okresem rozrachunkowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy. Jeżeli termin 

składania rachunku przypadnie na dzień świąteczny lub wolny od pracy, termin o którym mowa w 

ust. 2 ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po dniu świątecznym lub wolnym od pracy. 

5.Należność za udzielanie świadczeń medycznych, o których mowa w niniejszej umowie nie 

przysługuje w przypadku braku wypełnionej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i wymogami NFZ (np. brak zgody pacjenta na zabieg, dokumentacja nieczytelna, 

zapisy niekompletne itp.) - do czasu jej uzupełnienia. 

6.W sytuacji niezatwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedury wykonanej przez 

Przyjmującego zamówienie, czy też zakwestionowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

świadczenia i wypłaty należności za wykonaną procedurę w mniejszej stawce, niż wynikająca ze 

wskazanej procedury, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania dodatkowych 

procedur celem rekompensaty niedoboru. Natomiast w przypadku niemożności wykonania 

procedur, do wystawienia stosownej korekty faktury, na podstawie której Udzielający zamówienie 

jest uprawniony do dokonania potrącenia z bieżącej wypłaty należnej Przyjmującemu zamówienie, 

z zachowaniem zasad wskazanych w § 13 ust. 4.  

7.Przyjmujący zamówienie samodzielnie rozlicza się z ZUS–em i Urzędem Skarbowym.   

8.Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Udzielającego zamówienie dokonać przelewu 

wierzytelności. 

 

Kary umowne 

 

§ 15 

 

1. Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną za każde 
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stwierdzone naruszenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym 

stwierdzono przypadek nieprawidłowego lub nienależnego wykonywania umowy w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 zostanie potrącona z należnego Przyjmującego 

zamówienie wynagrodzenia za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na co Przyjmujący 

zamówienie wyraża zgodę. 

3. Kwota nałożonej kary umownej za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać 

równowartości 30 % należnego za ten okres wynagrodzenia Przyjmującemu zamówienie. 

4. Jeżeli wysokość powstałej szkody przewyższa wysokość przewidzianych umową kar, 

Udzielający zamówienie ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Wysokość kary umownej określana jest każdorazowo po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego przez Udzielającego zamówienie oraz po złożeniu przez Przyjmującego 

zamówienie wyjaśnienia na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go o 

toczącym się postępowaniu wyjaśniającym. 

6. W przypadku nałożenia kary przez Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie ma 

prawo dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych. 

 

§ 16 

 

W przypadkach wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w 

przypadkach nieuzasadnionych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zwrotu poniesionej 

przez Udzielającego zamówienie nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept 

wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. 

 

Czas trwania umowy 

§ 17 

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu, na który była zawarta; 

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 

c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; 

d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,  

w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

3.Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem: 

a) w wyniku oświadczania jednej ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, 

b) 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. 
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§ 18 

 

1.Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym m.in. 

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 § 11 niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, 

e) pobierał nienależne opłaty od pacjentów lub podmiotów za świadczenia będące 

przedmiotem umowy, 

f) będzie niezdolny do wykonywania przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż cztery dni i 

nie wyznaczy w tym czasie zastępstwa, 

g) dopuści się naruszenia tajemnicy, do przestrzegania której zobowiązuje go niniejsza umowa 

oraz obowiązujące przepisy, 

h) popadnie w nierozwiązywalny spór z pracownikami Udzielającego zamówienie. 

2.Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

w przypadku zalegania przez Udzielającego zamówienie z płatnością przez okres dłuższy niż 2 

miesiące, za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 14 ust. 5 powyżej. 

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. 

 

§ 19 

 

Zawarcie przez Przyjmującego zamówienie innych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie 

może ograniczać realizowania ustaleń niniejszej umowy. 

 

§ 20 

 

     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  

zamówienie. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 
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wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz 

podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 22 

 

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 23 

 

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 

§ 24 

 

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. 

 

§ 25 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE     UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE 

 

 

 

……………………………………             …………………………………… 

 

 
Załączniki: 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

 

 


