
UMOWA NR …/….. 

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

  

zawarta w dniu ………. roku w Drezdenku pomiędzy:  

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do                    

KRS 0000345177 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez Zarząd w osobie Prezesa Zarządu – …………………….., 

zwanym dalej Udzielającym zamówienie. 

a 

……………………… prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji                   

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą ………………………………, 

ul. ………………., …………………….., NIP: ……………., REGON: …………………, zwanym dalej 

Przyjmującym zamówienie. 

 

Umowa zawarta jest w trybie art. 26 ust.4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j Dz. U z 2022 r. poz.633). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego zamówienie świadczeń 

zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii oraz Izbie Przyjęć Udzielającego 

zamówienie. 

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w umowie wykonywane będą:  

a) w dni robocze w godz. od 730 do 1530 – zgodnie z każdorazowym ustalanym harmonogramem 

przez Udzielającego zamówienie, 

b) w dni robocze w godzinach od 1530 do 730 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta 

w godzinach od 730 do 730 dni następnego, zgodnie z każdorazowo ustalonym 

harmonogramem przez Udzielającego zamówienie. 

3. Czynności określone w ust.1 i 2 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać                      

z zachowaniem należytej staranności, obowiązujących w tym zakresie standardów                               

i przepisów prawa, w sposób zgodny ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 

metodami z uwzględnieniem praw pacjenta, zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz zasad 

określonych w regulaminie organizacyjnym Udzielającego zamówienie, wykonującego 

działalność leczniczą. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej, 

statystycznej   z zachowaniem należytej staranności, obowiązujących w tym zakresie standardów  

i przepisów prawa oraz do stosowania obowiązujących u Udzielającego zamówienie zasad     

w zakresie ewidencjonowania udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich rozliczania. 

 

 



§ 2 

1. Czynności określone w §1 niniejszej umowy wykonywane będą przez Przyjmującego 

zamówienie osobiście w zakresie i terminach wskazanych każdorazowo w miesięcznych 

harmonogramach udzielenia świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem ust.2,3,4. 

2. Zmiana terminów udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie 

wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w §1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 następuje na pisemny 

wniosek Przyjmującego zamówienie – po jego pisemnym zaakceptowaniu przez 

Udzielającego zamówienie. 

3. W przypadku niemożności wykonywania przez Przyjmującego zamówienie czynności 

wynikających z niniejszej umowy, zobowiązany jest on do pisemnego powiadomienia 

Przyjmującego zamówienie o okresach lub terminie niemożności wykonywania świadczeń 

zdrowotnych z 14-dniowym wyprzedzeniem z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W sytuacjach nagłych uniemożliwiających Przyjmującemu zamówienie wykonywanie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 

natychmiast powiadomić o tym Udzielającego zamówienie. 

5. W sytuacji gdy Przyjmujący zamówienie jest czasowo niezdolny do pracy, zobowiązuje się on 

do przedłożenia Udzielającemu zamówienie stosownego zaświadczenia w celu sporządzenia 

jego kopii albo przedłożenia odpisu takiego zaświadczenia. 

6. Przyjmujący zamówienie może wykonywać czynności objęte niniejszą umowa przy pomocy 

zastępcy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Przyjmującego zamówienie. 

7. Zastępca, o którym mowa w ust.6 winien posiadać kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania 

czynności objętych umowa – co najmniej takie jakie posiada Przyjmujący zamówienie. 

8. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania zastępcy,                

o którym mowa w ust. 6 – jak za własne działania lub zaniechania.  

 
§ 3 

Przy wykonywaniu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest współpracować             

z personelem Udzielającego zamówienie i przestrzegać obowiązujących u Udzielającego 

zamówienie zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzeń i regulaminów. 

 

§ 4 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że uprawniony jest do wydawania pacjentom Udzielającego 

zamówienie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy           

z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby            

i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.)  i zobowiązuje się do wydawania wskazanych 

zaświadczeń z zachowaniem należytej staranności i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 

 

 



§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywaniu 

zawodu lekarza na zasadach i warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.) wykonuje działalność 

leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską w rozumieniu przepisu art.18 ust.1 ustawy z dnia 11 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.). 

2. Przyjmujący zamówienie przedkłada do wglądu Udzielającemu zamówienie oryginały lub 

uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji 

określonych w ust.1. oraz w §4, także w celu sporządzenia ich kopii dla Udzielającego 

zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedkładać Udzielającemu zamówienie 

wskazane w ust.2 aktualne dokumenty, każdorazowo na pisemne wezwanie Udzielającego 

zamówienie w terminie 7 dni od takiego wezwania, także w celu sporządzenia ich kopii dla 

Udzielającego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia 

Udzielającego zamówienie w przypadku utraty przez Przyjmującego zamówienie 

jakichkolwiek uprawnień związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w szczególności 

uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub zmian w zakresie prowadzenia 

działalności, o której mowa w ust.1. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie przedkłada Udzielającemu zamówienie zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową, 

także w celu sporządzenia ich kopii dla Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedkładać Udzielającemu zamówienie 

wskazane w ust.1 aktualne zaświadczenie każdorazowo na pisemne wezwanie Udzielającego 

zamówienie w terminie 7 dni od takiego wezwania, także w celu sporządzenia ich kopii dla 

Udzielającego zamówienie. 

 

§ 7 

Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Udzielającego zamówienie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą              

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się uczestniczyć w przeszkoleniu zorganizowanym przez 

Udzielającego zamówienie w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie 

elektronicznej oraz w zakresie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej. 



2. Obowiązek wskazany w ust.1 odnosi się także do uczestnictwa Przyjmującego zamówienie               

w innych szkoleniach lub przeszkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienie, 

związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. 

3. Z tytułu uczestnictwa we wskazanych w ust.1 i 2 przeszkoleń i szkoleń Przyjmującemu 

zamówienie nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że poddaje się kontroli Udzielającego zamówienie 

oraz innych podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania przez Przyjmującego zamówienie 

umowy w szczególności co do : 

a) sposobu i jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych, 

b) prowadzenia dokumentacji medycznej, 

c) przestrzegania praw pacjenta. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w każdym czasie do natychmiastowego udzielenia 

informacji, wyjaśnień Udzielającemu zamówienie związanych z wykonywaniem niniejszej 

umowy w tym w formie pisemnej – w określonym przez Udzielającego zamówienie terminie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować się do zaleceń pokontrolnych 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych upoważnionych podmiotów, o których mowa w ust.1. 

 

§ 10 

W zakresie czynności objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

kierowania pacjentów Udzielającego zamówienie na dodatkowe badania, konsultacje, zabiegi lub 

do leczenia szpitalnego do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – jedynie                        

w sytuacjach gdy jest to celowe i wymaga tego dobro pacjenta a potencjał diagnostyczny i leczniczy 

Udzielającego zamówienie nie zapewnia możliwości dalszego należytego leczenia lub diagnostyki      

w pożądanym zakresie. 

 

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od pacjentów 

Udzielającego zamówienie w związku z wykonywaną umową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy do 

nieczynienia pacjentom Udzielającego zamówienie jakichkolwiek ofert co do wykonywania 

wobec nich świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie  z innego tytułu niż na 

podstawie niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie jest w czasie obowiązywania niniejszej umowy do dbałości o dobre 

imię Udzielającego zamówienie. 

 

 



§ 12 

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie Przyjmujący 

zamówienie zobowiązuje się przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy do ubezpieczenia się 

od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 

świadczeń zdrowotnych - w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.). 

 

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedłożyć Udzielającemu zamówienie polisę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wskazaną w §12 w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie przedkłada wskazaną w ust.1 polisę także w celu sporządzenia jej 

kopii dla Udzielającego zamówienie.  

3. Przyjmujący zamówienie z obowiązuje się przedkładać Udzielającemu zamówienie 

aktualną polisę o której mowa w ust.1, każdorazowo na pisemne wezwanie Udzielającemu 

zamówienie w terminie 7 dni od takiego wezwania, także w celu sporządzenia jej kopii dla 

Udzielającego zamówienie. 

 

§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim poufnych 

informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa Udzielającego zamówienie                 

z zastrzeżeniem ust.3, 4. 

2. Za informacje poufne uznaje się wszystkie te, które nie podlegają ujawnieniu w myśl 

obowiązujących przepisów prawa – w szczególności ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców 

KRS, a także powszechnie dostępnych i upublicznionych przez Udzielającego zamówienie 

informacji w szczególności informacji dla pacjentów odnośnie zakresu udzielanych przez 

Udzielającego zamówienie świadczeń zdrowotnych, komunikatach i ogłoszeniach 

Udzielającego zamówienie. 

3. Ujawnienie przez Przyjmującego zamówienie poufnych informacji określonych w ust.2 może 

nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Udzielającego zamówienie, określającą zakres 

ujawnienia poufnych informacji, a także w sytuacji gdy obowiązek ich ujawnienia wynika wprost           

z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Obowiązek nieujawniania poufnych informacji nie dotyczy ich ujawniania kierownikom jednostek 

organizacyjnych Udzielającego zamówienie ich zastępcom, osobom wykonującym faktycznie 

wskazane funkcje, obsłudze prawnej, ekonomicznej lub księgowej Udzielającego zamówienie. 

5. Obowiązek wskazany w ust.1 obowiązuje Przyjmującego zamówienie w każdym czasie, także 

po zaprzestaniu świadczenia usług medycznych u Udzielającego zamówienie. 



§ 15 

1. Według zasad określonych w §14 Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz ujawniania 

treści niniejszej umowy osobom trzecim z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Obowiązek wskazany w ust.1 nie odnosi się do ujawniania obsłudze księgowej Przyjmującego 

zamówienie niezbędnych danych związanych z potrzebami czynności o charakterze czynności 

księgowych a także ujawniania treści niniejszej umowy jego obsłudze prawnej. 

 

§ 16 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy lekarskiej oraz zasad 

przetwarzania uzyskanych danych osobowych pacjentów Udzielającego zamówienie na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w szczególności w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

2. W celu wykonania obowiązków określonych niniejszą umową Udzielający zamówienie 

zapewnia Przyjmującemu zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienie dostęp do 

dokumentacji medycznej pacjentów. 

 

§ 17 

1. W celu wykonania obowiązków określonych niniejszą umową Udzielający zamówienie 

zapewnia Przyjmującemu zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienie dostęp do 

pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w aparaturę i sprzęt medyczny, inne 

niezbędne środki w szczególności leki, wyroby medyczne, środki pomocnicze, zapewnia dostęp do 

oprogramowania niezbędnego do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej 

oraz stacjonarną łączność telefoniczną. 

2. W celu wykonania obowiązków określonych niniejszą umową Udzielający zamówienie 

zapewnia Przyjmującemu zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienie niezbędne 

sprzęty i materiały biurowe, w tym obowiązujące u Udzielającego zamówienie formularze 

związane z wykonywaniem umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie nie może używać do celów innych niż wykonywanie umowy, rzeczy 

wskazanych w ust.1 i 2 w szczególności w celu odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych 

osobom nie będącym pacjentami Udzielającego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie 

rzeczy wskazanych w ust.1 jeżeli używa je w sposób sprzeczny z ich właściwościami lub 

przeznaczeniem. 

5. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy, określonych w ust.1. 

będącej następstwem ich używania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 18 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady prawidłowego używania aparatury i sprzętu 

medycznego, niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych, objętych niniejszą umową.  



§ 19 

W celu wykonania obowiązków określonych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie we 

własnym zakresie zapewnia sobie niezbędną odzież, obuwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 20 

1. W przypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na Udzielającego zamówienie kary 

umownej, w szczególności w przypadku nieprawidłowo sprawozdanych do rozliczenia świadczeń 

zdrowotnych lub nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej - w zakresie obowiązków 

wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługuje 

wobec Przyjmującego zamówienie roszczenie o zwrot nałożonych na Udzielającego 

zamówienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych wraz z odsetkami. 

2. Zasada wyrażona w ust.1 odnosi się także do wszelkich sytuacji, w których Udzielający 

zamówienie byłby zobowiązany do zapłaty osobom trzecim jakichkolwiek świadczeń,                      

w szczególności z tytułu kary umownej, odszkodowania, zadośćuczynienia - w związku                       

z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Przyjmującego zamówienie. 

3. Zasady odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie, o której mowa w ust.1 i ust.2 regulują 

szczegółowo obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz art. 27 

ust.7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze 

zm.). 

 

§ 21 
 

1. Za wykonane przez Przyjmującego zamówienie świadczenia zdrowotne określone w §1 ust. 1  

umowy, Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu zamówienie miesięcznie kwotę 

stanowiącą sumę: 

a) stawek godzinowych za świadczenia zdrowotne wykonywane w dni robocze w godzinach 

od 730 do 1530 w kwocie ……. zł (słownie: ………………) brutto za godzinę, 

b) stawek godzinowych za świadczenia zdrowotne wykonywane w dni robocze w godzinach                  

od 1530 do 730 dnia następnego w kwocie ……… zł (słownie: …..) brutto za godzinę, 

c) stawek godzinowych za świadczenia zdrowotne wykonywane w soboty, niedziele i święta 

godzinach od 730 do 730 dnia następnego w kwocie ……….. zł(słownie:…….) brutto za 

godzinę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust.1 płatne jest przelewem na rachunek Przyjmującego 

zamówienie na podstawie przedłożonej Udzielającemu zamówienie i przez niego 

zaakceptowanej faktury (rachunku) w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Faktura (rachunek), o którym mowa w ust. 2 Przyjmujący zamówienie przedkłada 

Udzielającemu zamówienie do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – w dziale kadr 

Udzielającego zamówienie. 



§ 22 

Umowa obowiązuje od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2025 r. włącznie. 

 

§ 23 

1. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 7-dniowego 

okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

a) uzasadnionych skarg pacjentów lub personelu na Przyjmującego zamówienie, 

b) jakichkolwiek uchybień Przyjmującego zamówienie związanych z wykonywaniem 

niniejszej umowy.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w wyniku oświadczenia 

którejkolwiek ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Udzielający zamówienia  uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a) utraty przez Przyjmującego zamówienie prawa do wykonywania zawodu lekarza, 

b) rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień umowy, 

c) zaprzestania przez Udzielającego zamówienie działalności w zakresie świadczenia usług 

zdrowotnych objętych niniejsza umową. 

 

§ 24 

Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających              

z umowy. 

 

§ 25 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.). 

 

§ 26 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 27 

Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest właściwy 

miejscowo sąd dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 

§ 28 

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

 

Przyjmujący zamówienie                                                                      Udzielający zamówienie 


