
Załącznik nr 6
do Specyfikacji zamówienia 

z dnia 22.11.2013 r.
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …….. 2013 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 oraz samodzielnych 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 – dr med. Zbigniew J. Król
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  prowadzącego  działalność   gospodarczą, 
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 (tekst jednolity:  
Dz. U. z dnia 15 lutego 2013 roku, poz. 217) oraz wyników przeprowadzonego konkursu ofert 
dotyczącego udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Strony zawierają umowę 
następującej treści:

§ 1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zlecenie na udzielanie 
świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  medycyny  ratunkowej,  polegających  w  szczególności 
na diagnozowaniu,  leczeniu,  sprawowaniu  opieki  nad  pacjentami,  udzielaniu  konsultacji  i porad 
lekarskich, wydawaniu orzeczeń lekarskich.
2.  Miejscem  udzielenia  świadczeń  zdrowotnych  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  jest 
Szpitalny  Oddział  Ratunkowy.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  będzie  do  obsady 
samodzielnego  stanowiska  w  części  zachowawczej  lub  chirurgicznej  Szpitalnego  Oddziału 
Ratunkowego.
3.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  stanowiących 
przedmiot  umowy  zgodnie  z  harmonogramem  ustalanym  przez  Lekarza  Kierującego  Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym w liczbie co najmniej dwóch dyżurów miesięcznie.
4.  Nadzór  medyczny  nad   wykonywaniem   świadczeń   zdrowotnych   przez   Przyjmującego 
zamówienie sprawuje Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa.

§ 2
1.  Udzielający  zamówienia  dla  celów  realizacji  niniejszej  umowy  udostępnia  Przyjmującemu 
zamówienie nieodpłatnie pomieszczenia wraz z niezbędnymi mediami, wyposażeniem, aparaturą    i  
sprzętem  medycznym.  Udzielający  zamówienia  oświadcza,  że  udostępnione  pomieszczenia  pod 
względem fachowym i sanitarnym odpowiadają warunkom określonym właściwymi przepisami,    a 
zgromadzone  w  nich  wyposażenie,  aparatura  i  sprzęt  medyczny  posiada  wymagane  atesty.  
Udzielający  zamówienia   zobowiązuje  się  do  bieżącego  utrzymania  należytego  stanu  sanitarnego 
pomieszczeń oraz bieżącego utrzymania, naprawy,  odnowy i konserwacji wyposażenia, 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, możliwość hospitalizacji pacjentów w innych medycznych komórkach organizacyjnych.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do używania udostępnionych pomieszczeń, wyposażenia, 
aparatury i  sprzętu  medycznego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  racjonalnej 
gospodarki.
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§ 3
1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu    
zamówienie  odpowiednią,  do  zakresu  udzielanych  świadczeń,  liczbę  przeszkolonego  medycznego 
personelu  średniego,  który  będzie  organizacyjnie  i  merytorycznie  podporządkowany  Lekarzowi 
Kierującemu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Pielęgniarce Oddziałowej.
2. W celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia pacjentów, Przyjmującemu zamówienie 
przysługuje uprawnienie do wydawania poleceń koordynujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, a 
także  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  zagrożenie  życia  lub 
zdrowia pacjenta.

 § 4
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 także 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 i procedur medycznych, leczenia 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) wydawania orzeczeń, w tym o czasowej niezdolności do pracy, na podstawie zawartej w tym 
zakresie indywidualnej umowy z ZUS;

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

8) 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;

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

zamówienia. 
§ 5

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. Przyjmujący zamówienie nie może użyczać oraz w żaden sposób umożliwiać korzystanie ze sprzętu 
medycznego przez osoby trzecie. Nie dotyczy to sytuacji, w których świadczenie usług i związane z  
tym płatności wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia.
3.   Przyjmujący   zamówienie   zobowiązany   jest  do   niezwłocznego   pisemnego  zawiadomienia
Udzielającego zamówienia w każdym przypadku stwierdzenia niesprawności aparatury bądź sprzętu 
medycznego lub jego uszkodzenia, awarii a także kradzieży.
4. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie  
ponosi odpowiedzialność według przepisów Kodeksu cywilnego.
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§ 6
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w  zakresie  udzielonego  zamówienia  ponoszą  solidarnie  Udzielający  zamówienia  i  Przyjmujący 
zamówienie.
2.  Przyjmujący zamówienie  jest  zobowiązany do naprawienia  szkody wyrządzonej  Udzielającemu 
zamówienia według przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7
   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).
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.

§ 8
Do  obowiązków  Udzielającego  zamówienia  należy  umożliwienie  realizacji  umowy  przez 
Przyjmującego zamówienie, w szczególności poprzez:

1)  wyposażenie Oddziału w niezbędną aparaturę medyczną, sprzęt, środki medyczne (leki, wyroby
medyczne itp.) – zgodnie z szczegółowym wykazem aparatury i sprzętu  ujętego w inwentaryzacji  
oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami racjonalnej gospodarki;

2)  zabezpieczenie  prawidłowego  funkcjonowania  wyposażenia  Oddziału,  w tym posiadania 
ważnych paszportów;
   3) zabezpieczenie środków ochrony radiologicznej zgodnie z właściwymi standardami;
   4) zapewnienie pełnego zakresu sterylizacji;
   5) zapewnienie możliwości korzystania z wewnętrznego i zewnętrznego transportu szpitalnego;
   6) zapoznanie Przyjmującego zamówienie z zasadami aseptyki i sterylizacji obowiązującymi na
       terenie Szpitala; 
   7) zapewnienie obsługi pielęgniarskiej oraz pozostałego personelu niezbędnego do realizacji 
       umowy;
   8) zapewnienie leczenia profilaktycznego w wypadkach zagrażających Przyjmującemu zamówienie
       zakażeniem HIV, HCV i HBV (ekspozycja na zarażenie HIV, HCV i HBV).
 

§ 9
1.  Udzielającemu  zamówienia  przysługuje  prawo  kontroli  świadczeń  udzielanych  przez 
Przyjmującego  zamówienie  oraz  jego  działalności  na  terenie  Udzielającego  zamówienia,  
a w szczególności:

1) zużycia leków, materiałów medycznych, sprzętu medycznego etc.;
2) jakości i standardu udzielnych świadczeń zdrowotnych;
3) satysfakcji pacjentów.

2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienia obejmują w szczególności prawo do:
1) żądania informacji o zakresie udzielonych świadczeń;
2) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości
   statystycznej;
3) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur.

3. Przyjmujący zamówienie przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązuje się do przestrzegania 
powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  i  wewnętrznych  przepisów  Udzielającego 
zamówienia.
4.  Współdziałanie  Przyjmującego  zamówienie  z  Udzielającym zamówienia  może  w szczególności 
polegać na:

1) obowiązku udzielania informacji o zakresie i sposobie świadczonych usług, o których mowa 
w § 1;

2) obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym przeprowadzanym przez upoważnione
osoby lub organy, w tym prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) obowiązku  udzielania  informacji  na  temat  wykorzystania  i  eksploatacji  sprzętu  oraz 
ordynowania  leków zgodnie  z  receptariuszem szpitalnym obowiązującym u Udzielającego 
zamówienia.
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5. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poinformowania Lekarza Kierującego Oddziałem o 
niemożności wykonywania świadczeń zdrowotnych co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a w 
przypadkach nagłych najpóźniej w danym dnu do godziny 8.00. 

§ 10
Za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  Przyjmującemu 
zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości ... zł (słownie: ....) za godzinę.

§ 11
1. Wynagrodzenie,  za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych wypłacane będzie Przyjmującemu 
zamówienie   po   zakończeniu   miesiąca  kalendarzowego  na   podstawie   wystawionej   przez
Przyjmującego zamówienie faktury VAT/rachunku.
2. Fakturę VAT/rachunek za miesiąc, za który ma zostać wypłacone wynagrodzenie Przyjmujący 
zamówienie  składa  Udzielającemu  zamówienia  w  terminie  do  5-go  dnia  roboczego  następnego 
miesiąca. 
3. Podstawą uznania faktury VAT/rachunku będzie potwierdzenie wykonania zamówienia przez 
Lekarza  Kierującego  Szpitalnym  Oddziałem  Ratunkowym.  Wypłata  wynagrodzenia  nastąpi  w 
terminie  do  dnia  10  danego  miesiąca  za  miesiąc  poprzedni,  na  konto  bankowe  wskazane  przez 
Przyjmującego zamówienie.
4. Przyjmujący zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej na piśmie nie może 
przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących względem Udzielającego zamówienia z 
tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 12
Składki na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne oraz inne należności 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.

§ 13
Umowę zawarto na czas określony - od  dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

§ 14
1.  Udzielający  zamówienia  może  rozwiązać  niniejszą  umowę z  zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia,  w przypadku: 

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

§ 15
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu zamówienia kar umownych  
w wysokości:

1)   500,00  zł  (słownie:  pięćset  złotych)  za  każdy dzień  nieuzasadnionej  przerwy w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

2)  1.000,00  zł  (słownie:  jeden  tysiąc  złotych)  za  nieuzasadnione  odstąpienie  od  wykonywania  
świadczeń  zdrowotnych  z  przyczyn  innych  niż  etyczne  lub  z  przyczyn  niezależnych  od 
Udzielającego zamówienia;

3)  200  % dokonanej  przez  Udzielającego  zamówienia  nadpłaty  powstałej  w  wyniku  celowego 
przedłożenia  przez  Przyjmującego  zamówienie  danych  lub  informacji  będących  podstawą 
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ustalenia wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy, przy czym zapłata kary umownej 
nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z obowiązku zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty.

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
3. Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do potrącania kar umownych z bieżących 
należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
 

§ 16
1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, 
jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której do-
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.

§ 17
Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i  treści  niniejszej 
umowy,  z wyjątkiem gdy obowiązek udzielenia powyższych informacji  wynika  z obowiązujących 
przepisów prawa.

§ 18
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 (tekst jednolity:  Dz. U. z dnia 15 
lutego 2013 roku, poz. 217) 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 13 lutego 2012 roku, poz. 159 – z późniejszymi zmianami);
-  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2011 roku Nr 277, poz. 1634- z późniejszymi zmianami);
- ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. 
U. Z 2013 r,. poz. 757).

§ 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 każdej ze Stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE: UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

Załącznik do umowy:
kopia polisy ubezpieczeniowej.
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