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                                                                                                                                 Załącznik nr 3B do 
Specyfikacji zamówienia  

z dnia 30.04.2012 r. 
PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu …….. 2012 roku w Krakowie, pomiędzy  

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 6, 31-913 Kraków 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 
działa: 
Dyrektor – lek. med. Andrzej Ślęzak 
a ……………………… w ……………….., …………………. wpisanym do Rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….., …. Wydział Gospodarczy  - 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS …………,  prowadzącym 
…………………………… wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez …………………  pod numerem ………….. NIP ………, REGON 
………………….., zwanym w dalszej treści umowy  „Przyjmuj ącym zamówienie”, w imieniu i na 
rzecz którego działa: 

 
   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 zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Strony zawierają umowę następującej 
treści: 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz zasad ich 
współdziałania w ramach  świadczonych przez Przyjmującego zamówienie  usług polegających na  
udzielaniu przez niego  za wynagrodzeniem  świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej na 
rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Oddziale …………………. oraz w innych Oddziałach 
Udzielającego zamówienia w ramach konsultacji międzyoddziałowych, oraz w 
Poradni……………………………………. 
2. Zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa jest w ust. 1, obejmuje w szczególności usługi            
z dziedziny: 
 a) lecznictwa szpitalnego; 
 b) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – udzielanych w poradni……………….. 
 c) udzielanie konsultacji na rzecz innych  jednostek działalności medycznej Szpitala.  
3. Ponadto Przyjmujący zamówienie  ma obowiązki wymienione w dalszej treści umowy,  które są 
związane z głównym przedmiotem świadczenia, a mianowicie udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
4. Świadczenia zdrowotne będą  udzielane  przez Przyjmującego zamówienie  od poniedziałku do 
piątku w godzinach między 7:00 a 15:00  oraz w godzinach podanych w harmonogramie udzielania 
porad lekarskich przez Poradnię……………………… 
 

§ 2 
[Sposób świadczenia usług] 

 
1. Usługi, o których mowa w § 1, wykonywane będą zgodnie z harmonogramem (obejmującym 
równieŜ godziny pracy w Poradni...........) ustalonym przez Lekarza Kierującego Oddziałem, w czasie 
zapewniającym naleŜyte wykonanie umów podpisanych przez Udzielającego zamówienia z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym Oddziału.  
2. Wykaz lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne objęte umową oraz ich kwalifikacje 
zawodowe w zakresie posiadanego stopnia specjalizacji jest zawarty w załączniku nr 1 do Umowy, 
zgodnie  z  którym  umowa  będzie  wykonywana  przez  minimum ….. lekarzy.  W  wyjątkowych 
przypadkach, za pisemną zgodą Udzielającego zamówienia dopuszcza się zastępstwo wykonywane 
przez lekarza nie ujętego w wykazie, jeŜeli posiada odpowiednie kwalifikacje.  



 2  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz 
wszystkich pacjentów,  a Udzielający zamówienia oświadcza, Ŝe świadczenia będą udzielane przede 
wszystkim osobom ubezpieczonym  w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 
Zdrowia albo w sytuacji, gdy zagroŜone będzie Ŝycie lub zdrowie pacjenta, albo pacjentom przyjętym 
w szczególnych przypadkach (np. posiadającym ubezpieczenie zdrowotne w innych krajach). Decyzja 
Udzielającego zamówienia, co do zlecenia Przyjmującemu zamówienie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, moŜe zostać wyraŜona poprzez skierowanie pacjenta na Oddział. 
 

§ 3 
[Obowiązki Przyjmuj ącego zamówienie] 

 
Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do rzetelnego  i sumiennego wykonywania świadczeń 
zdrowotnych,  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) badania stanu zdrowia pacjenta i udzielania porad lekarskich; 
2) rozpoznawania chorób, leczenia i orzekania o stanie zdrowia; 
3) sprawowaniu opieki nad pacjentami, dla których Przyjmujący zamówienie jest lekarzem 

prowadzącym oraz sprawowanie nadzoru nad pacjentami oddanymi pod opiekę; 
4) 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; 

5) 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; 

6) prowadzenia rejestru ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia oraz 
przekazywania Udzielającemu zamówienia informacji o liczbie oczekujących i czasie 
oczekiwania; 

7) 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); 

8) wydawania orzeczeń, w tym o czasowej niezdolności do pracy, na podstawie zawartej w 
tym zakresie indywidualnej umowy z ZUS; 

9) udział w komisjach i zespołach powoływanych przez Dyrektora Udzielającego zamówienia; 
10) zapewnienia we własnym zakresie odzieŜy ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego 

posiadających atest CIOP (z wyłączeniem odzieŜy operacyjnej, którą dostarczy Udzielający 
zamówienia) oraz wykonywania w niej świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową; 

11) 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; 

12) przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej i Karty Praw Pacjenta; 
13) przestrzegania przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących u Udzielającego 

zamówienia.       
 

§ 4 
[Sposób korzystania przez Przyjmującego zamówienie  z mienia Udzielającego zamówienia] 

  
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uŜywania udostępnionych pomieszczeń, 

wyposaŜenia, aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami racjonalnej gospodarki. 

2. Przyjmujący zamówienie nie moŜe uŜyczać oraz w Ŝaden sposób umoŜliwiać korzystania ze 
sprzętu medycznego przez osoby trzecie oraz wykorzystywać go do innych celów niŜ zapisane w 
niniejszej umowie.  Nie dotyczy to sytuacji, w których świadczenie usług i związane z tym 
płatności wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia. 
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3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Udzielającego zamówienia  w kaŜdym przypadku stwierdzenia niesprawności aparatury, bądź sprzętu 
medycznego lub jego uszkodzenia, awarii a takŜe kradzieŜy. 
4. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu Udzielającego zamówienia, w tym w sprzęcie 
medycznym, Przyjmujący zamówienie  ponosi  odpowiedzialność według przepisów Kodeksu 
cywilnego. 
5. Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu zawarty jest w protokole przejęcia Oddziału 
zdeponowanym u Lekarza Kierującego Oddziałem. 
 

§ 5 
[Nadzór nad wykonaniem umowy] 

 
Nadzór nad  wykonywaniem świadczeń  zdrowotnych  przez  Przyjmującego zamówienie  sprawuje 
Lekarz Kierujący Oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. 
 

§ 6 
[Odpowiedzialność Przyjmuj ącego zamówienie] 

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

§ 7 
[Ubezpieczenie Przyjmującego zamówienie] 

 
   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 równieŜ 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 waŜnego 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. 
 

§ 8 
[Obowiązki Udzielającego zamówienia] 

 
Do obowiązków Udzielającego zamówienia  naleŜy umoŜliwienie realizacji umowy przez 
Przyjmującego zamówienie, w szczególności poprzez: 
1) nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń wraz z niezbędnymi mediami; 
2) wyposaŜenie Oddziału w niezbędną aparaturę medyczną, sprzęt (posiadający wymagane atesty) 
środki medyczne (leki, wyroby medyczne itp.) – zgodnie z minimalnymi wymogami Narodowego 
Funduszu Zdrowia, 

3) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania wyposaŜenia Oddziału, w tym posiadania waŜnych 
paszportów; 

4) zabezpieczenie środków ochrony radiologicznej zgodnie z właściwymi standardami; 
5) zapewnienie pełnego zakresu sterylizacji; 
6) zapewnienie moŜliwości korzystania z wewnętrznego i zewnętrznego transportu szpitalnego; 
7) zapoznanie Przyjmującego zamówienia  z zasadami aseptyki i sterylizacji obowiązującymi na 

terenie Udzielającego zamówienia;  
8) zapewnienie obsługi anestezjologicznej, pielęgniarskiej oraz pozostałego personelu niezbędnego do 

realizacji umowy, w tym obsługi sal operacyjnych;  
9) zapewnienie Przyjmującemu zamówienie leczenia profilaktycznego w wypadkach zagraŜających  

zakaŜeniem HIV, HCV i HBV (ekspozycja na zaraŜenie HIV, HCV i HBV). 
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§ 9 
[Obowiązek współdziałania Stron przy wykonywaniu Umowy] 

 
1. Przyjmujący zamówienie przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązuje się do ścisłego i 
sumiennego współdziałania z Udzielającym zamówienia w zakresie obciąŜających Udzielającego 
zamówienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych 
przepisów Udzielającego zamówienia.  
2.   Współdziałanie Stron niniejszej umowy moŜe w szczególności polegać na: 
a) obowiązku udzielania informacji o zakresie i sposobie świadczonych usług o których mowa w § 1; 
b) obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym (jakości i standardu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, satysfakcji pacjentów, sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
sprawozdawczości statystycznej) przeprowadzanym przez upowaŜnione osoby 

       lub organy, w tym prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 
c) obowiązku udzielania informacji na temat wykorzystania i eksploatacji sprzętu oraz ordynowania 

leków zgodnie z receptariuszem szpitalnym obowiązującym u Udzielającego zamówienia.  
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne oraz inne naleŜności publicznoprawne wynikające     
z obowiązujących przepisów prawa Przyjmujący zamówienie pokrywa we własnym zakresie.             
W  przypadku podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej 
zatrudniających osoby udzielające świadczeń medycznych, nie prowadzących działalności 
gospodarczej, obowiązek regulowania ww. składek za te osoby spoczywa na Przyjmującym 
zamówienie. 

§ 10 
[Wynagrodzenie i inne uprawnienia] 

 
1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości…………..zł miesięcznie. W przypadku pakietu 5 dodatkowo wynagrodzenie za jeden 
poród  w wysokości …. zł..  
2. Fakturę za miesiąc, za który ma zostać wypłacone wynagrodzenie Przyjmujący zamówienie składa 
Udzielającemu zamówienia w terminie do 7-go dnia roboczego kolejnego miesiąca, po uprzednim 
potwierdzeniu przez Lekarza Kierującego Oddziałem. Wypłata wynagrodzenia następuje przez 
przelanie środków na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie  w terminie 14 dni 
od dnia złoŜenia rachunku – 50% wynagrodzenia, a pozostałe 50 % naleŜnego Przyjmującemu 
zamówienie wynagrodzenia będzie wypłacane w  terminie do dnia 30 danego miesiąca za miesiąc 
poprzedni. W przypadku zwłoki w zapłacie Przyjmującemu zamówienie słuŜy prawo naliczania 
odsetek ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki. 
  

§ 11 
                   [Kary umowne] 
 
1. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie zasad prowadzenia dokumentacji 
medycznej lub zasad ochrony danych osobowych, Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do 
naliczenia kary umownej za kaŜdego 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 przewyŜszy wysokość kary umownej, Udzielający zamówienia ma prawo 
do dochodzenia od Przyjmującego zamówienie odszkodowania na zasadach ogólnych. 

       § 12 
 [Czas trwania Umowy] 

 
Umowę zawarto na czas określony - od  dnia  ...  2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
       § 13 

 [Rozwiązanie umowy] 
 

1. Udzielający zamówienia moŜe rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, w przypadku:  

a) raŜącego naruszania przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy, 
b) obniŜenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych dla Udzielającego zamówienia przez 
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płatnika Narodowy Fundusz Zdrowia, 
c) zmiany warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez płatnika – Narodowy Fundusz 

Zdrowia, 
d) pogorszenia sytuacji finansowej Udzielającego zamówienia. 
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez wypowiedzenia w 
przypadku: 

1) wykreślenia Przyjmującego zamówienie z rejestru podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą;  

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

3. Przyjmujący zamówienie moŜe rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszania przez Udzielającego zamówienia istotnych 
postanowień umowy a w szczególnoś ci, gdy Udzielający zamówienia zalega z wypłatą 
wynagrodzenia przez więcej niŜ 60 dni.        
      

§ 14 
[Warunki zmiany umowy] 

1. NiewaŜna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, 
jeŜeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 15 
[Zapis na Sąd właściwy] 

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

 
§ 16 

[Właściwe przepisy] 
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). 
   

§ 17 
[Liczba egzemplarzy umowy] 

   Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla kaŜdej ze Stron. 
 
 
                    Przyjmujący zamówienie                               Udzielający zamówienia                                  
 
Załącznikami do niniejszej umowy są:  

1)   wykaz lekarzy wykonujących świadczenia medyczne; 
2)   odpis z KRS 
3)   odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 
4)   kopia polisy ubezpieczeniowej Przyjmującego zamówienie; 
5)   dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych lekarzy.  


