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Umowa 

o udzielenie zamówienia 

na świadczenia zdrowotne 

 

 

zawarta w dniu ………. 2020 r. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną 

Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-

Białej ul. Willowa 2a reprezentowanym przez: 

 
 

Pana Roberta ŚLIWĘ –  Dyrektora 
 
 

 

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”  
 

 

a Panem/ią ……………. - lekarzem medycyny posiadającym prawo wykonywania zawodu 

nr ……………. wydane przez ………………. Izbę Lekarską w …………………… 

prowadzącą indywidualną praktykę lekarską pod nazwą ………………………………….. 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. …………………………, kod pocztowy/ 

miejscowość, NIP ………………………. REGON ……………………………. 

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”. 

 

 

§ 1 

 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązki 

udzielenia świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza specjalisty chirurgii 

ogólnej lub lekarza POZ. 

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SPZOZ  w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2a. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii 

ogólnej lub poradni POZ w ramach kontraktu z NFZ, w tym: przeprowadzanie 

doraźnych konsultacji chirurgicznych lub internistycznych dla osób 

nieubezpieczonych.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń, o których mowa w 

§ 1, na warunkach określonych niniejszą umową. 

 

§ 3 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń w dniach i godzinach 

określonych w miesięcznym harmonogramie udzielania świadczeń. 

2. Harmonogram udzielania świadczeń uzgodniony jest przez Udzielającego zamówienia 

oraz Przyjmującego zamówienie. 
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§ 4 

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji lekarskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 5 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń 

z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz  

z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania: 

a) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, 

b) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego 

zamówienie, 

c) Regulaminu organizacyjnego Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

SPZOZ w Bielsku-Białej. 

 

 

§ 6 

 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania w razie potrzeby z badań 

diagnostycznych wykonywanych w pracowniach Udzielającego zamówienia. 

2. W razie konieczności korzystania z diagnostyki niemożliwej do zrealizowania w 

pracowniach Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie może kierować 

pacjentów do placówek, które mają podpisaną umowę z Udzielającym zamówienia lub 

innych placówek uzgodnionych przez Udzielającego zamówienia. 

 

§ 7 

 

 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli 

Udzielającego zamówienia oraz innych uprawnionych organów i osób, szczególnie w zakresie 

dostępności i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

 

§ 8 

 

Do realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę 

administracyjną. 

 

 

 

§ 9 

 

Przyjmujący  zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej 

wynikającej z obowiązujących przepisów, a także w uzgodnieniu z Udzielającym zamówienia 

do sporządzania i przedkładania sprawozdań z wykonanych świadczeń wymaganych przez 

NFZ. 
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§ 10 

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie osobom trzecim 

odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz zasadami ustalonymi 

przez Udzielającego zamówienia. 

 

 

§ 11 

 

 

Przyjmujący  zamówienie zobowiązany jest do : 

1. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z 

udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych , 

2. okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przy podpisywaniu 

niniejszej Umowy oraz dostarczenie kopii polisy. 

 

§ 12 

 

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w art. 33 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

 

§ 13 

 

1. Przyjmujący zamówienie w uzgodnieniu z Udzielającym zamówienia może przenieść 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy na czas określony na osobę trzecią pod 

warunkiem, że osoba ta posiada kwalifikacje nie niższe niż Przyjmujący zamówienie. 

2. W przypadku niezdolności do pracy przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 

zawiadomić Udzielającego zamówienia o przewidywanym czasie trwania niezdolności do 

pracy. 

 

§ 14 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poinformować Udzielającego zamówienia o 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz innego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Umowa niniejsza nie ogranicza Przyjmującego zamówienie w zakresie udzielania 

świadczeń w ramach prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej. 

 

 

 

§ 15 

 

Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 i 2, Przyjmujący zamówienie otrzyma 

wynagrodzenie brutto w wysokości ……………….% wartości za punkt wg stawki NFZ 

dla świadczeń medycznych – chirurgicznych za każde wykonane świadczenie w ramach 

kontraktu Udzielającego zamówienia z NFZ lub stawka …………… zł za godzinę 

świadczenia usług medycznych w POZ. 
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Za inne dodatkowe świadczenia: …………… zł brutto za konsultację jednej osoby w 

ramach medycyny pracy.  

 

§ 16 

 

1. Należność za wykonane usługi wynikającą z § 15 niniejszej umowy Udzielający 

zamówienia wypłaci na podstawie przedłożonego rachunku – w terminie do 10 dni od 

jego otrzymania. 

2. Wystawione przez Przyjmującego zamówienie rachunki przed ich złożeniem do realizacji 

winny zostać zweryfikowane w zakresie rachunkowym w księgowości, uzyskać 

zatwierdzenie pod względem merytorycznym i zostać zatwierdzone do wypłaty przez 

Dyrektora przychodni. 

3. Udzielający zamówienia wypłaci należności za zrealizowane świadczenia na wskazany 

rachunek bankowy. 

 

 

§ 17 

 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż świadczy usługi na rzecz ludności i w ramach 

indywidualnej praktyki lekarskiej jako działalności gospodarczej rozlicza się 

z odpowiednim Urzędem Skarbowym. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zgłosił swoją działalność gospodarczą w 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem rozliczenia z tytułu ubezpieczenia 

społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

 

§ 18 

 

Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy : 

1. odzież roboczą zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1994 r. z  późn.zm. w sprawie zasad przydzielania 

pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, 

2. posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu BHP, 

3. posiadanie aktualnych badań profilaktycznych. 

 

 

§ 19 

 

Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od 

pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 20 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 

2023 roku. 

2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy na dotychczasowych bądź 

zmienionych warunkach w formie aneksu. 

3. Udzielający zamówienia odmówi zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenia        
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nowych postanowień umowy, jeżeli powodowałoby to znaczne jej zmiany  

w szczególności w zakresie wynagrodzenia i warunków udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

 

§ 21 

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień załącznika do 

decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad 

postępowania w kontaktach z wykonawcami (poz.157), który stanowi integralną część 

umowy. 

 

§  22 

 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

 

§  23 

 

Udzielający zamówienia może wypowiedzieć umowę z krótszym – jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a w 

szczególności : 

1) ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu lub ich nieodpowiedniej 

jakości, 

2) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej 

umowy oraz przepisów prawa, 

3) nienależytego udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub 

ograniczenia ich zakresu. 

 

 

§ 24 

 

Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem 

natychmiastowym przed upływem ustalonego w § 22 terminu w razie : 

1) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu, 

2) popełnienie w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze 

świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, jeśli popełnienie 

przestępstwa zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest 

oczywiste. 

 

 

§ 25 

 

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 26 

 

Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej 

umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia miedzy stronami na tle 
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realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego 

zamówienia. 

 

 

§ 27 

 

1. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich. 

2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych po 

zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną w związku z realizacją niniejszej umowy, 

a Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ zobowiązana jest do 

zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy. Podstawa prawna: Rozporządzenia PE i RE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  

 

 

§ 28 

 

W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 2 lat od jej rozwiązania lub ustania, 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

handlowych, organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, co do których Udzielający 

zamówienia podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

 

§ 29 

 

W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 

niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienia dokumenty i inne materiały dotyczące 

tajemnicy, o której mowa w § 28, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie 

trwania umowy w związku z jej wykonywaniem. 

 

§ 30 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 31 

 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

Udzielający zamówienia       Przyjmujący zamówienie 


