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UMOWA NR …….. 

 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …………… 

 
 
zawarta w Puszczykowie w dniu ………………… roku pomiędzy: 
 
 
Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.  z siedzibą w Puszczykowie 
przy ul. Kraszewskiego 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr 0000536731, REGON 634552438, NIP 777-27-54-458, 
reprezentowanym przez: Ewę Wieję – Prezesa Zarządu, 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” lub „Szpitalem”,  
 
a 
 
lek …………………… prowadzącym Indywidualną Praktykę Lekarską wpisaną                                             
do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr: …………………….., 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                               
NIP ………………., REGON ……………………….. 
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” 
 
 

Postanowienia wstępne 
 

§ 1 
 

Umowę zawiera się w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku                         
o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.) w związku z rozstrzygnięciem w dniu …… 
ogłoszonego w dniu …………….. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                  
z zakresu ………………………., numer postepowania …. 

 
 

Przedmiot umowy 
 

§ 2 
 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się                             
do udzielania świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia na 
stanowisku asystenta. 

2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Szpital,                     
w szczególności …………………………. 

3. Przyjmujący zamówienie wykonuje niniejszą umowę z wykorzystaniem materiałów                        
i infrastruktury technicznej Udzielającego zamówienia oraz przy współpracy  
z jego personelem medycznym. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej, wykonuje zawód lekarza i posiada aktualne prawo 
wykonywania zawodu – kopie odpowiednich zaświadczeń stanowią załącznik                         
do niniejszej umowy. 
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5. Przy ustalaniu liczby godzin wykonywania usług Strony będą brały pod uwagę                      
w szczególności: bieżące potrzeby Udzielającego zamówienia, możliwości 
Przyjmującego zamówienie i bezpieczeństwo pacjentów.  

6. Przyjmującemu zamówienie może zostać powierzone pełnienie obowiązków kierownika 
specjalizacji lub osoby kierującej stażem kierunkowym lekarzy odbywających 
specjalizację lub staż kierunkowy u Udzielającego zamówienia, na zasadach określonych 
w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. 
 
 

§ 3 
 

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania usług  
i jakości udzielanych świadczeń. 

2. Kontrolę nad realizacją niniejszej Umowy sprawuje w imieniu Prezesa Szpitala  
Koordynator Oddziału …………………………………………………... Przyjmujący 
zamówienie oświadcza, iż podda się kontroli Udzielającego zamówienie celem 
sprawdzenia prawidłowości realizacji niniejszej umowy, w tym  w szczególności będzie 
udzielał mu wszelkich wyjaśnień oraz udostępni do wglądu dokumentację związaną                        
z realizacją niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu 
Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j.)  
w zakresie w jakim udziela świadczeń zdrowotnych objętych umową zawartą pomiędzy 
Narodowym Funduszem Zdrowia a Udzielającym zamówienia. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dotyczy realizacji umowy, w szczególności obejmuje: 
a. liczbę i rodzaje udzielonych świadczeń; 
b. gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Udzielającego zamówienia,              

w tym sprzętem, aparaturą medyczną udostępnioną w celu wykonania niniejszej 
umowy, lekami; 

c. prowadzenie dokumentacji medycznej; 
d. prawidłowe kwalifikowanie i kodowanie udzielanych świadczeń; 
e. realizację zaleceń pokontrolnych; 
f. organizację i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępność. 

 
 

§ 4  
 

1. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest w posiadaniu sprawnego, spełniającego 
standardy ustalone dla tego typu sprzętu diagnostycznego, bezpiecznego dla pacjentów 
oraz Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia oświadcza, iż sprzęt 
diagnostyczny jest poddawany przeglądom i stałej konserwacji niezbędnej dla 
prawidłowego jego funkcjonowania. 

2. Udzielający zamówienia oświadcza, iż pomieszczenia, w których będą udzielane 
świadczenia zdrowotne są dopuszczone do użytkowania oraz posiadają pozytywną 
opinię stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

 
§ 5 

 
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący 
zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną 
umyślnie lub w wyniku niedbalstwa czy lekkomyślności podczas udzielania świadczeń 
swoimi działaniami i zaniechaniami, związanymi z realizacją niniejszej Umowy. 



 

3 
 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia                           
od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż suma określona                 
w obowiązujących przepisach prawa, której kopia (lub polisa) stanowi załącznik                      
do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Nieprzedstawienie aktualnej polisy w ciągu 
7 dni od daty zakończenia obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia powoduje 
rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności składania 
oświadczeń woli przez którąkolwiek ze Stron umowy. 

 
 
 

Obowiązki Przyjmującego zamówienie 
 

§ 6 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń w terminach 
uzgodnionych z Koordynatorem Oddziału ………………………………….                                      
i  zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Medycznych.  
  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pełnienia dyżurów medycznych zgodnie                   
z potrzebami Udzielającego zamówienia w oparciu o ust. 1. 
 

§ 7 
 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń                                          
z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi 
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, przy poszanowaniu 
praw pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
 

§ 8 
 

 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt                              

i przedłożenia Udzielającemu zamówienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego 
stwierdzającego, iż spełnia wymagania zdrowotne niezbędne do wykonywania świadczeń 
leczniczych.  

2. Przyjmujący zamówienie, w przypadku wykonywania procedur z wykorzystaniem 
promieniowania rentgenowskiego, zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt                            
i przedłożenia Udzielającemu zamówienia aktualnego szkolenia w dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta. 

 
 

§ 9 
 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej 
pacjentów według zasad obowiązujących w podmiotach leczniczych, zgodnie                    
z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta             
(Dz.U.2020.849 t.j.)  oraz  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U.2020.666) oraz sprawozdawczości statystycznej dającej możliwość 
prawidłowego rozliczenia świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przekazywania Koordynatorowi Oddziału 
………………………… kompletnej historii choroby najpóźniej do 6 dnia roboczego po 
wypisaniu pacjenta z leczenia szpitalnego. W przypadku wykonywania badań 
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dodatkowych poza strukturami Udzielającego zamówienia termin określony wyżej biegnie 
od dnia otrzymania wyników. Na Przyjmującym zamówienie ciąży obowiązek stosowania 
w zakresie orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy , skierowań, 
opinii i zaświadczeń, obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

§ 10 
 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów 
wewnętrznych Szpitala, a także procedur związanych z systemem zarządzania jakością ISO 
9001. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że norma ISO 9001 jest mu znana. 
 

 
§ 11 

 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarnych, zasad 
bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących                             
u Udzielającego zamówienia.  
 

§ 12 
 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania i poszanowania tajemnicy, jaka 
obowiązuje lekarza w ramach zasad wykonywania zawodu oraz zachowania w ścisłej 
tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Szpitala, obejmujących informacje: techniczne, 
technologiczne, handlowe, organizacyjne, gospodarcze i finansowe, które nie zostały 
ujawnione do wiadomości publicznej dotyczące Udzielającego zamówienia, w czasie 
obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

 
§ 13 

 
Przyjmujący zamówienie udzielając świadczeń zdrowotnych współpracuje z personelem 
zatrudnionym przez Udzielającego zamówienia oraz innymi osobami wykonującymi 
świadczenia w miejscu, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
 

§ 14 
 

1. Przyjmujący zamówienie winien wykonywać świadczenia osobiście. W razie niemożności 
stawienia się w Szpitalu w dniu wynikającym z terminów wskazanych w  § 6 zobowiązany 
jest do zapewnienia zastępstwa przez inny podmiot uprawniony do udzielania świadczeń 
w ramach umowy z Udzielającym zamówienia po jego uprzednim poinformowaniu                    
i uzyskaniu zgody Udzielającego zamówienia na zastępstwo. 

2. Przyjmujący zamówienie może zaplanować przerwę w udzielaniu świadczeń                  
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Koordynatora Oddziału 
………………………….. oraz Dyrektora ds. Medycznych. 
 

 
Obowiązki Udzielającego zamówienia 

 
§ 15 

 
1. Do realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu 

zamówienie: 
 pełny dostęp do wszelkich środków znajdujących się na terenie szpitala 

niezbędnych do wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym umową, 
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 zaopatrzenia w leki, materiały medyczne, środki pomocnicze podczas udzielania 
świadczeń zdrowotnych; Udzielający zamówienia zastrzega sobie wgląd                   
do ewidencji zużytych leków materiałów medycznych i środków pomocniczych, 

 dostęp do urządzeń stosowanych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,          
a także ich serwis, okresowe przeglądy i konserwację, 

 odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne, 
 zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniach. 

 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do racjonalnego korzystania z produktów 

leczniczych oraz wyrobów medycznych udostępnionych mu przez Szpital w celu 
realizacji niniejszej Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie będzie wykorzystywać wyposażenia 
medycznego, środków łączności, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz 
pomieszczeń udostępnionych przez Szpital do celów innych niż udzielanie świadczeń 
zdrowotnych objętych Umową.  
 

 
Warunki płatności  

 
§16 

 
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłaty za wykonane przez Przyjmującego 
zamówienie świadczenia w wysokości określonej na podstawie stawki godzinowej: 

a) …………………… zł brutto (słownie: ………………….. złotych); 
2. Dla potrzeb niniejszej umowy ustala się miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy. 
3. Wynagrodzenie należne za okres rozliczeniowy płatne będzie na rachunek bankowy 
wskazany przez Przyjmującego zamówienie za okresy miesięczne z dołu do 15 dnia 
miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Warunkiem przekazania wynagrodzenia 
we wskazanym terminie jest przedstawienie Szpitalowi prawidłowo wystawionego rachunku 
do 7 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Uchybienie temu terminowi 
spowoduje przesunięcie terminu zapłaty o liczbę dni zwłoki. Dokonanie zapłaty w tym 
terminie nie rodzi żadnych skutków prawnych jakie wiążą się z nieterminową zapłatą. 
Rachunek może zostać złożony pod warunkiem wywiązania się przez Przyjmującego 
zamówienie z obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 
4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wskazania na rachunku: 
 numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie, 
 numeru oraz okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 informacji na temat oddziału w ramach  którego dane usługi były świadczone 
5.Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Udzielającego zamówienia. 
6.Za czas przerwy w udzielaniu świadczeń Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje 
wynagrodzenie.  
7.Potwierdzeniem wykonania zadań wynikających z umowy jest lista obecności z 
własnoręcznym podpisem w dniach świadczenia usług, zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem. 
8.W przypadku świadczenia usług w ramach innych umów w czasie potwierdzonym 
harmonogramem, czas ten ulegnie skróceniu, a wynagrodzenie zostanie umniejszone o 
kwotę stanowiącą wynagrodzenie godzinowe za skrócony czas. 
Umniejszenie czasu i wynagrodzenia nastąpi w miesiącu, w którym Udzielający zamówienia 
uzyska informację o zbiegu czasu wykonywania świadczeń z poszczególnych umów w 
poprzednich miesiącach. Udzielający zamówienia ma prawo do dokonania potrącenia w/w 
kwot z wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie za aktualny miesiąc. 
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Kary umowne  

 
§ 17 

 
1. Uchybienie przez Przyjmującego zamówienie wynikającym z umowy obowiązkom, 
skutkować będzie po jego stronie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł 
(słownie: sto złotych) za każde uchybienie. Kara potrącona będzie bezpośrednio z 
wynagrodzenia o którym mowa  w  § 16 ust. 1 niniejszej umowy, na co Przyjmujący 
zamówienie wyraża zgodę. 
2. W przypadku nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej                               
lub nieprawidłowej realizacji usług, która w szczególności może skutkować 
zakwestionowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykonanych przez Szpital 
świadczeń, Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę w 
wysokości maksymalnie 500-krotności stawki godzinowej określonej w § 16 ust. 1 potrącaną 
bezpośrednio z wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli szkoda poniesiona przez Udzielającego zamówienia przekroczy wysokość 
kar umownych zastrzeżonych w ust 1 i 2 powyżej.  
4. Od kar, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Przyjmującemu zamówienie przysługuje 
odwołanie wniesione na piśmie do Udzielającego zamówienia w terminie 14 dni                od 
uzyskania informacji o nałożeniu kary umownej.    
5. Udzielający zamówienia rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 4 w terminie            
14 dni od jego otrzymania i udziela pisemnej informacji o sposobie jego rozstrzygnięcia 
Przyjmującemu zamówienie.   
 

Czas trwania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia 
 

§ 18 
 

Niniejsza umowa zawarta jest od …………………….. roku do …………………… roku. 
 

§ 19 
 

1. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron. 
2. Umowa może zostać rozwiązana wskutek oświadczenia jednej ze Stron                       
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Udzielający zamówienia może umowę rozwiązać ze bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie 
postanowień niniejszej umowy. Rażące naruszenie niniejszej umowy zachodzi w 
szczególności: 
 jeżeli w wyniku kontroli wykonania Umowy stwierdzono niewypełnianie warunków 
umowy z NFZ z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie lub wadliwe jej 
wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie,  
a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń zdrowotnych, zawężanie ich zakresu 
lub złą jakość świadczeń; 
 jeżeli wygasła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego 
zamówienie; 
 w przypadku przedstawienia przez Przyjmującego zamówienie nieprawdziwych lub 
niezgodnych ze stanem faktycznych danych lub informacji, będących dla Oddziału Funduszu 
podstawą do ustalenia kwoty finansowania świadczeń; 
 w przypadku gdy zostanie rozwiązana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, o 
ile nie nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Udzielającego zamówienie; 
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 w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie utracił możliwość lub prawo wykonywania 
usługi będącej przedmiotem Umowy; 
 w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, że Przyjmujący zamówienie, 
będący lekarzem w trakcie specjalizacji, nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności do 
wykonywania usługi; 
 w razie popełnienia przez Przyjmującego zamówienia przestępstwa, które mogłoby 
mieć wpływ na dalsze świadczenie usług medycznych, jeśli zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste. 
4. Udzielający zamówienia jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
zawartej przez Udzielającego zamówienie z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej 
finansowanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

Postanowienie końcowe 
 

§ 20 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 21 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty a także przepisy wykonawcze do wyżej 
wymienionych ustaw. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w wyniku 
wzajemnych negocjacji, a jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia spory wynikające  
z umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Udzielającego 
zamówienia. 

3. Umowy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
Przyjmujący zamówienie      Udzielający zamówienia 


