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Załącznik nr 3D  
do Specyfikacji zamówienia  

z dnia 10.06.2011r.  
UMOWA 

(PROJEKT-dla nzoz-ów)  
 
zawarta w dniu .........................roku, w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym 
im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66 , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000035552, NIP 
678-26-80-028, REGON 000630161,  zwanym dalej „Udzielaj ącym zamówienia” w imieniu 
i na rzecz którego aktualnie działa: 
Dyrektor – lek. med. Andrzej Ślęzak 
a 
.........................   w ........................................ wpisaną do .................... prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  - 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS ..................., prowadzącym ....................... 
wpisany do .................. prowadzonego przez ..................  pod numerem .............., NIP .........., 
REGON ............... 
 zwanym dalej „Przyjmuj ącym zamówienie” w imieniu i na rzecz którego działają: 
1 ..………………..  
2. ………………… 
 
Na podstawie art. 35-35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) oraz na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu 
ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, strony zawierają umowę 
następującej treści: 

§ 1 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zlecenie udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, polegających w szczególności na diagnozowaniu, leczeniu, sprawowaniu 
opieki nad pacjentami, udzielaniu konsultacji i porad lekarskich, wydawaniu orzeczeń 
lekarskich. 

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
jest Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

3. Udzielający zamówienia udziela świadczeń zdrowotnych przede wszystkim osobom  
z terenu Województwa Małopolskiego. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych  
i innych osób uprawnionych do świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z 
obszaru działania Udzielającego zamówienia wynosi około 360.000 osób. 

 
§ 2 

1. Świadczenia zdrowotne w ramach umowy, Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie 
przez osoby trzecie – lekarzy posiadających wymagane kwalifikacje.  

2. Wykaz lekarzy wykonujących świadczenia objęte umową oraz ich kwalifikacje zawodowe 
określa załącznik nr 1 do umowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
jednorazowe zastępstwo wykonywane przez innych lekarzy, jeŜeli posiadają oni 
wymagane kwalifikacje.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dołoŜenia naleŜytej staranności przy 
wyborze osób, które w jego imieniu będą udzielać świadczeń zdrowotnych. 
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4. Harmonogram udzielania świadczeń przez poszczególnych lekarzy uwzględniający 
potrzeby Udzielającego zamówienie  przygotowuje Przyjmujący zamówienie i przedstawia 
go do akceptacji Lekarzowi Kierującemu Oddziałem. Dopuszcza się moŜliwość 
dokonywania zmian w harmonogramie w okresie jego obowiązywania stosownie do 
potrzeb Udzielającego zamówienie. 

5. Lekarzowi Kierującemu Oddziałem przysługuje prawo do występowania z wnioskami o 
zaprzestanie udzielania świadczeń objętych umową przez lekarza, który w jego opinii nie 
wykonuje tych świadczeń z naleŜytą starannością. 

 
§ 3 

Przyjmujący zamówienie na kaŜde Ŝądanie Udzielającego zamówienia ma obowiązek 
przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających 
świadczeń zdrowotnych.  
 

§ 4 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 
na podstawie niniejszej umowy będą posiadać aktualne badania lekarskie poświadczające 
zdolność do świadczenia usług medycznych wskazanych w § 1 ust. 1. 

 
§ 5  

1. W celu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego  
 i sumiennego wykonywania świadczeń, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności 
medycznych z uwzględnieniem postępu w tym zakresie, a takŜe warunków technicznych, 
jakimi dysponuje Udzielający zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  
w szczególności do: 
1) przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej i Karty Praw Pacjenta; 
2) udzielenia pomocy lekarskiej w kaŜdym przypadku nie cierpiącym zwłoki; 
3) niezwłocznego zawiadomienia Szpitala  o niemoŜności podjęcia opieki medycznej nad 

pacjentem; 
4) przestrzegania wewnętrznych regulaminów oraz procedur postępowania przyjętych             

u Udzielającego zamówienia; 
5) prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku  w sprawie rodzajów  
i zakresu dokumentacji medycznej oraz  sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, 
 poz. 1697) oraz zasadami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

6) przestrzegania wymogów  Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie gromadzenia  
i przekazywania danych i  prowadzenia dokumentacji, w tym w szczególności do 
prowadzenia rejestru świadczeń w sposób przyjęty w Szpitalu w dniu podpisania 
umowy; 

7) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 - z późniejszymi zmianami); 

8) poddania się zewnętrznym i wewnętrznym procedurom kontrolnym stosowanym  
u Udzielającego zamówienia, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa  
i dotychczasowej praktyki w tym kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz  
Zdrowia;  

9) przestrzegania przepisów i zasad BHP, przeciwpoŜarowych obowiązujących u 
Udzielającego zamówienia; 

10) przekazywania co miesiąc informacji na piśmie o realizacji przyjętego zamówienia.  
 Dokument ten będzie jednocześnie stanowić potwierdzenie wykonania zamówienia 
 przez Lekarza Kierującego Oddziałem, określone w §11, ust 3. 

2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust.1  pkt. 5)- 6) będzie realizowane w formie 
obowiązującej u Udzielającego zamówienia w dniu podpisania umowy. W przypadku 
wprowadzenia zmian  w czasie obowiązywania Umowy Udzielający zamówienia 
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dokonana niezbędnego przeszkolenia Przyjmującego zamówienie oraz w razie potrzeby 
umoŜliwi korzystanie z niezbędnego  sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem.  

 
§ 6 

1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia Przyjmującemu 
zamówienie nieodpłatnie pomieszczenia wraz z niezbędnymi mediami, wyposaŜeniem, 
aparaturą i sprzętem medycznym. Udzielający zamówienia oświadcza, Ŝe udostępnione 
pomieszczenia pod względem fachowym i sanitarnym odpowiadają warunkom określonym 
właściwymi przepisami, a zgromadzone w nich wyposaŜenie, aparatura i sprzęt medyczny 
posiada wymagane atesty. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do bieŜącego 
utrzymania naleŜytego stanu sanitarnego pomieszczeń oraz bieŜącego utrzymania, 
naprawy, odnowy i konserwacji wyposaŜenia, aparatury i sprzętu medycznego. 

2. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu 
zamówienie zaopatrzenie w niezbędne leki, wyroby medyczne, środki lecznicze 
i pomocnicze, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych 
oraz w razie konieczności moŜliwość hospitalizacji pacjentów w innych medycznych 
komórkach organizacyjnych. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uŜywania udostępnionych pomieszczeń, 
wyposaŜenia, aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami racjonalnej gospodarki. 

 
§ 7 

1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu 
zamówienie odpowiednią, do zakresu udzielanych świadczeń, liczbę przeszkolonego 
medycznego personelu średniego tj. pielęgniarek (połoŜnych), sanitariuszy oraz 
ratowników medycznych etc., który będzie organizacyjnie i merytorycznie 
podporządkowany Lekarzowi Kierującemu Oddziałem oraz Pielęgniarce Oddziałowej. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia pacjentów, lekarzowi Przyjmującego 
zamówienie przysługuje uprawnienie do wydawania poleceń koordynujących udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, a takŜe prawo zlecania udzielania stosownych świadczeń 
zdrowotnych pracownikom oraz innym osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w 
medycznych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia. 

3. Przez zlecanie udzielenia stosownych świadczeń zdrowotnych rozumie się 
 w szczególności wykonywanie świadczeń związanych z doraźnym zabezpieczeniem 

medycznym danego pacjenta w sytuacji, gdy interwencja taka jest niezbędna ze względu 
na bezpośrednie zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia pacjenta. 

 
§ 8 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne 
(Dz. U. Nr 283, poz. 2825), w chwili przystąpienia do realizacji umowy posiadał będzie 
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Przyjmujący 
zobowiązuje się do udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy 
faktu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz zobowiązuje się do 
utrzymywania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  
  

§ 9 
1. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo kontroli świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez Przyjmującego zamówienie oraz jego działalności na terenie 
Udzielającego zamówienia, a w szczególności: 
1) zuŜycia leków, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, środków      

leczniczych i pomocniczych; 
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2) jakości udzielnych świadczeń zdrowotnych; 
3) satysfakcji pacjentów. 

2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienia obejmują w szczególności prawo do: 
1) Ŝądania pisemnej informacji o zakresie udzielonych świadczeń; 
2) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości 

statystycznej; 
3) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur. 

 
§ 10 

Za udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości …… zł. / godzinę. 
 

§ 11 
1. NaleŜności za wykonanie zamówienia wypłacane będą Przyjmującemu zamówienie po 

zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez Przyjmującego 
zamówienie faktur VAT / rachunków. 

2. Fakturę VAT / rachunek za miesiąc, za który mają zostać wypłacone naleŜności 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest doręczyć Udzielającemu zamówienia 
najpóźniej do 2 dnia roboczego następnego miesiąca.  

3. Podstawą uznania faktury VAT/ rachunku będzie potwierdzenie wykonania zamówienia 
przez Ordynatora oddziału. Wypłata naleŜności nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia 
doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT / rachunku na konto bankowe wskazane 
przez Przyjmującego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia wyraŜonej na piśmie nie 
moŜe przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących względem Udzielającego 
zamówienia z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 12 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ............................ r. do dnia 
....................... 

2. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, którego ostatni dzień przypada na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

 
§ 13 

1. W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności wpływających na stan realizacji umowy, 
przez które rozumie się obniŜenie poziomu finansowania Udzielającego zamówienia przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, strony dopuszczają moŜliwość zmiany warunków umowy. 

2. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Przyjmującego zamówienie 
 o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. W przypadku gdy w terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa  
 w ust. 2 strony nie osiągną porozumienia w sprawie nowych warunków umowy, 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 14 
Udzielającemu zamówienia z zastrzeŜeniem postanowień § 13 przysługuje prawo do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych 

objętych przedmiotem umowy; 
2) ograniczania przez Przyjmującego zamówienie dostępności do świadczeń zdrowotnych; 
3) nierzetelnego prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie dokumentacji medycznej lub 

sprawozdawczości statystycznej, 
4) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli przez Udzielającego zamówienia lub inny uprawniony podmiot; 
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5) niezachowania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub obowiązku udokumentowania zawarcia 
umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 8; 

6) raŜącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie innych istotnych postanowień 
umowy określonych w § 5. 

 
§ 15 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu zamówienia kar 
umownych w wysokości: 
1) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w kaŜdym przypadku nieuzasadnionej przerwy w 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 
2) 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za nieuzasadnione odstąpienie przez lekarza 

Przyjmującego zamówienie od wykonywania świadczeń zdrowotnych z przyczyn 
innych niŜ etyczne; 

3) 200 % dokonanej przez Udzielającego zamówienia nadpłaty powstałej w wyniku 
celowego przedłoŜenia przez Przyjmującego zamówienie danych lub informacji 
będących podstawą ustalenia naleŜności za wykonanie zamówienia, przy czym zapłata 
kary umownej nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z obowiązku zwrotu nienaleŜnie 
wypłaconej kwoty. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyŜszających wysokość kar umownych. 

3. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do potrącania kar umownych z bieŜących 
naleŜności za wykonanie zamówienia. 

 
§ 16 

Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści 
niniejszej umowy z wyjątkiem przypadku gdy obowiązek udzielenia powyŜszych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 17 
KaŜda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla swej waŜności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 
§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy oraz 
postanowienia: 
1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 

14 poz. 89 ze zm.); 
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.); 

3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie 
umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592); 

4) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 136, poz. 857 ze zm.);  

5) Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (t.j. Załącznik do uchwały Nr XXIII/281/07 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. ze zmianami); 

6) Regulaminu Porządkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z dnia 29.10.2009 r.; 

7) Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonym w ramach 
ubezpieczenia  zdrowotnego zawartych pomiędzy Udzielającym zamówienia, a 
Narodowym Funduszem Zdrowia; 

8) Kodeksu Etyki Lekarskiej (t.j. Uchwała Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia  
02.01.2004 r); 
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9) Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 

§ 19 
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą one rozpatrywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 
§ 20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
Załącznikami do umowy są: 
1) Wykaz lekarzy wraz z kwalifikacjami – załącznik nr 1; 
2) Kopia polisy ubezpieczeniowej – załącznik nr 2. 
 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:   UDZIELAJ ĄCY ZAMÓWIENIA: 
 


