
Załącznik nr 7
do Specyfikacji zamówienia 

z dnia 01.03.2012 r.
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …….. 2012 roku w Krakowie, pomiędzy 
Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem 
Opieki  Zdrowotnej w Krakowie    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  „Udzielającym zamówienia” w imieniu   i  na  rzecz  którego 
działa:
Dyrektor – lek. med. Andrzej Ślęzak
a
lek. med. ................................. lekarzem specjalistą ... stopnia w dziedzinie .......................................... 
zam. ................................................... prowadzącym indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w 
dziedzinie  ................................................  wpisaną  do  Rejestru  indywidualnych  specjalistycznych 
praktyk lekarskich Okręgowej  Izby Lekarskiej w Krakowie pod numerem .................................. oraz 
do  ewidencji  działalności   gospodarczej  prowadzonej  przez  .........................................  pod 
numerem ........................,  NIP: ................................., REGON: ................................................
zwanym  w dalszej  treści umowy „Przyjmującym zamówienie”.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
Nr 112, poz.  654  – z  późniejszymi  zmianami)  oraz wyników przeprowadzonego konkursu ofert 
dotyczącego udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Strony zawierają umowę 
następującej treści:

§ 1

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  określenie  praw  i  obowiązków  Stron  oraz  zasad  ich 
współdziałania w ramach  świadczonych przez Lekarza  usług polegających na  udzielaniu przez niego 
za wynagrodzeniem  świadczeń zdrowotnych w zakresie  konsultacji metabolicznych w Oddziałach:  
Ginekologiczno-Położniczym,  Chirurgii  Ogólnej  i  Naczyń,  Chirurgii  Ortopedyczno-Urazowej,  
Otolaryngologicznym,  Urologicznym,  Obserwacyjno-Zakaźnym  Dorosłych  i  Dzieci  (Pakiet  1) /  
konsultacji psychiatrycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych I, II Oddziale Chorób Wewnętrznych  
i  Intensywnego  Nadzoru  Kardiologicznego,  Oddziale  Chorób  Wewnętrznych  III,  Oddziale  
Pediatrycznym  (Pakiet  2) /  wykonywania  zabiegów  endoskopowych  (m.in.  ERCP,  papillotomia,  
usuwanie  kamieni  z  dróg  żółciowych,  protezowanie  dróg  żółciowych)  w  Dziale  Diagnostyki  
Obrazowej i Endoskopowej (Pracowni Endoskopowej) (Pakiet 3.) / odczytów badań EEG w Oddziale  
Neurologicznym  i  Leczenia  Udarów  Mózgu  (Pakiet  4) /  stałej  konsultacji  reumatologicznej  w  
Oddziale  Dermatologicznym  (Pakiet  5) /  konsultacji  z  zakresu  kardiologii  dziecięcej  oraz  
wykonywania  badań echokardiograficznych u  noworodków w Oddziale  Noworodków  (Pakiet  6)  /  
konsultacji z dziedziny chirurgii naczyniowej w Oddziale Neurologicznym i Leczenia Udarów Mózgu  
(Pakiet 7) .

§ 2

Usługi,  o  których  mowa  w  §  1,  wykonywane  będą  zgodnie  z  harmonogramem  ustalonym  przez 
Lekarza  Kierującego  Oddziałem/Działem  w  wymaganym  czasie  udzielania  świadczeń  tj.........  
(zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  specyfikacji)  / a  w  stanach  nagłych  również  poza  godzinami  
ustalonymi w harmonogramie (Pakiet 5).
   

§ 3

1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do rzetelnego  i sumiennego wykonywania świadczeń,  
przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności medycznych z uwzględnieniem postępu w tym zakresie, a 
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także warunków technicznych, jakimi dysponuje Udzielający zamówienia. Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest w szczególności do: 

1) badania stanu zdrowia pacjenta;
2) rozpoznawania chorób i orzekania o stanie zdrowia;
3) prowadzenia  dokumentacji  medycznej  pacjenta  w  formie  elektronicznej  (przy 

wykorzystaniu  programu  stosowanego  u  Udzielającego  zamówienia)  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 ustalanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

4) przestrzegania  wymogów  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  zakresie  gromadzenia  i 
przekazywania  danych,  w  tym  w  szczególności  do  prowadzenia  rejestru  świadczeń  w 
sposób przyjęty u Udzielającego zamówienia;

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

6) zapewnienia we własnym zakresie odzieży ochronnej  i  roboczej oraz obuwia roboczego 
posiadających  atest  CIOP  oraz wykonywania  w nich  świadczeń zdrowotnych  objętych 
niniejszą umową;

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

8) przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej i Karty Praw Pacjenta;
9)  przestrzegania  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych  obowiązujących  u  Udzielającego 
zamówienia.

§ 4

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu medycznego  niezbędnego 
do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  sposób  odpowiadający  jego  właściwościom  i 
przeznaczeniu  zgodnie   z  zasadami  prawidłowej  obsługi  oraz  przy  zachowaniu  szczególnej 
dbałości.

2. W  przypadku  wyrządzenia  szkody  w  mieniu  Udzielającego  zamówienia,  w  tym  w  sprzęcie 
medycznym,  Przyjmujący zamówienie   ponosi   odpowiedzialność według przepisów kodeksu 
cywilnego.

§ 5

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy wyrządził ze swej winy szkodę  pacjentowi, Szpitalowi lub osobie trzeciej.
2.  Odpowiedzialność  Przyjmującego  zamówienie  obejmuje  zarówno  odszkodowanie,  jak  i 
zadośćuczynienie.

§ 6

   1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,  
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2011  roku  w  sprawie 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność 
leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), obejmujące również odpowiedzialność za zdarzenia medyczne 
w rozumieniu art.  67a ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku Nr 30, poz. 159).
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia na niezmiennym 
poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
3.  Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  legitymowania  się  aktualnym  orzeczeniem  o  stanie 
zdrowia stwierdzającym zdolność do wykonywania usług określonych umową.

§ 7

1. Przyjmujący zamówienie przy wykonywaniu niniejszej Umowy zobowiązuje się do przestrzegania 
powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  przepisów  wewnętrznych  obowiązujących  u 
Udzielającego zamówienia. 
2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek  poddania się czynnościom kontrolnym przeprowadzanym 
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przez upoważnione osoby lub organy, w tym prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 8

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości  ….... zł (słownie: …. zł) miesięcznie  (Pakiet 1, 2, 4) / za jedno badanie (Pakiet 3) / za 
jedną  konsultację  (Pakiet  5,  7)/  za  jedną  konsultację  wraz  z  ewentualnym  badaniem 
echokardiograficznym (Pakiet 6).
2.  Wynagrodzenie  wypłacane  będzie  Przyjmującemu  zamówienie  po  zakończeniu  miesiąca 
kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury VAT/rachunku.

3.  Fakturę VAT/rachunek za miesiąc,  za który ma zostać wypłacone wynagrodzenie,  Przyjmujący 
zamówienie  składa  Udzielającemu  zamówienia  w  terminie  do  7-go  dnia  roboczego  następnego 
miesiąca. 

4.  Podstawą  uznania  faktury  VAT/rachunku  będzie  potwierdzenie  wykonania  zamówienia  przez 
Lekarza Kierującego Oddziałem/Działem ........  Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni,  
licząc od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku na konto bankowe wskazane 
przez Przyjmującego zamówienie.

§ 9
       

1.W  przypadku  naruszenia  przez  Przyjmującego  zamówienie  zasad  prowadzenia  dokumentacji  
medycznej i/lub zasad ochrony danych osobowych, Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do 
naliczenia  kary  umownej  za  każdego  pacjenta,  w  stosunku  do  którego  Przyjmujący  zamówienie 
dopuścił  się  zaniedbania  w  prowadzeniu  dokumentacji  medycznej  lub  naruszenia  zasad  ochrony 
danych osobowych, w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych).

2.  W  przypadku,  gdy  szkoda  Udzielającego  zamówienia  przewyższy  wysokość  kary  umownej, 
Udzielający zamówienia ma prawo do dochodzenia od Przyjmującego zamówienia odszkodowania na 
zasadach ogólnych.

 § 10
 

Umowę zawarto na czas określony - od  dnia  ...  2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 § 11
 

1.  Udzielający  zamówienia  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  za  dwutygodniowym  okresem 
wypowiedzenia  w  2012  roku,  a  w  2013  roku  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu 
wypowiedzenia,  w przypadku: 

1) rażącego naruszania przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy,
2)   obniżenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych dla Udzielającego zamówienia przez

płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia,
3)  zmiany warunków udzielania  świadczeń zdrowotnych przez płatnika – Narodowy Fundusz  

Zdrowia,
4)  pogorszenia sytuacji finansowej Udzielającego zamówienia.

2.  Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Udzielającego  zamówienia  bez  wypowiedzenia  w 
przypadku:
     1)  utraty lub zawieszenia Przyjmującego zamówienie w prawie do wykonywania zawodu lekarza; 

2) braku ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2;
3) nieusprawiedliwionej przerwy w wykonywaniu umowy przez Przyjmującego zamówienie.

3.  Przyjmujący  zamówienie  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  za  jednomiesięcznym  okresem 
wypowiedzenia  w  przypadku  rażącego  naruszania  przez  Udzielającego  zamówienia  istotnych 
postanowień umowy a w szczególności, gdy Udzielający zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia 
przez więcej niż 60 dni. 

§ 12

1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, 
jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której do-
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konano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyni-
ka z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze wzajemnych  
negocjacji. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygania sporu będzie sąd 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Udzielającego zamówienia.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w 
tym między innymi:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 – z późniejszymi  
zmianami);
-  ustawy z  dnia  15  kwietnia  2011 roku  o  działalności  leczniczej  (Dz.  U.  Nr  112,  poz.  654 –  z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 – z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeń wykonawczych  wydanych na jej podstawie i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu 
w zakresie dotyczącym świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie niniejszej umowy;
- ustawy z dnia 6 listopada 2011 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 roku Nr 30, poz. 159);
- ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 
2011 roku Nr 277, poz. 1634).
  

§ 15

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

           Przyjmujący zamówienie                                               Udzielający zamówienia

Załącznikami do niniejszej umowy są:
1)    kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk 

lekarskich / wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
2)     kopia polisy ubezpieczeniowej;
3) kopia  dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
4) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
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