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Załącznik nr 5 do SWKO 
 

PROJEKT 
UMOWA nr ………. 

 

zawarta w dniu ....................................w Bochni    pomiędzy: 
 Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zd rowotnej w Bochni z siedzib ą 32-
700 Bochnia  ul. Floris 16 , wpisanym do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział Gospodarczy Nr sygn. Akt 
POZ 20/98,       Nr 7/99 z dnia 26 lipca 1999r.  
                          NIP: 8681628582         REGON: 851736920 
 
reprezentowanym przez: 

1. Kierownika Zakładu  -    Lek. dent. Agnieszk ę KUBAS 
 
zwanym dalej Udzielaj ącym zamówienie 
a 
............................................................................................................................................. 
adres : ..................................................................................................................,   
reprezentowanym przez : ............................................................................................... 
                  NIP: ..........................................    REGON: .................................................. 
 zwanym/-ą dalej Przyjmuj ącym zamówienie 
 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  zgodnie z art. 
26 i art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638) 
oraz  odpowiednio art.140, art 141, art. 146, ust.1, art. 147-150, art .151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 
153, art. 154 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 24 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ) 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów objętych 
systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia w ilości  ...............  
godzin tygodniowo. 

2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz w 
zależności od potrzeb również w Poradni poza siedzibą SPMZOZ w Bochni z nieokreśloną 
liczbą osób uprawnionych do świadczeń. 

3. W ramach czasu świadczenia usług zdrowotnych określonych w pkt. 1 Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest również realizować wizyty domowe  na zasadach uzgodnionych z 
Udzielającym zamówienie. 

 

§ 2 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie  ze 

złożoną ofertą – ceną i uzgodnionym z Udzielającym zamówienie harmonogramem czasu pracy 
stanowiący  Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Harmonogram może ulec zmianie w przypadku nieobecności Przyjmującego zamówienie 
względnie zaistnienia innych okoliczności wymagających zmiany harmonogramu czasu pracy. 

3. Harmonogram udzielania świadczeń realizowany przez Przyjmującego zamówienie podawany 
jest do wiadomości pacjentów poprzez zamieszczenie stosownych informacji przy gabinecie 
lekarskim. 

4. Przyjmujący Zamówienia   oświadcza, że  miejsce wykonywania usług spełnia warunki stawiane 
zakładom opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie i nie zgłasza w tym przedmiocie 
żadnych zastrzeżeń. 

5. Zlecenia na badania diagnostyczne i transport będą wystawiane przez Przyjmującego 
zamówienie, według zasad obowiązujących Udzielającego zamówienie i Płatnika świadczeń, do 
wysokości wskazanej przez Udzielającego zamówienie i do placówek z którymi Udzielający 
zamówienia ma podpisane umowy. 

6. Recepty zapewnia Przyjmujący zamówienie. 
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§ 3 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w § 1 niniejszej umowy i oświadcza, iż wykonywać je będzie z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, na zasadach wynikających z ustawy o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach Pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie ze standardami i wymogami określonymi przez Płatników 
świadczeń w kontraktach zawartych z Udzielającym zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest poinformować pisemnie Udzielającego Zamówienie  
o każdej przerwie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych  w ramach zawartej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych objętych niniejszą umową, za wyjątkiem przypadków losowych czy nagłych, a w 
przypadkach wystąpienia przeszkody w osobistym wykonywaniu umowy Przyjmujący 
zamówienie zapewni zastępcę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

4. Nie stanowi naruszenia umowy przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą, pod 
warunkiem złożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz niezwłocznego powiadomienia 
Udzielającego zamówienie o nieświadczeniu usług z powodu choroby. 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP  i p/poż oraz 
Regulaminu Porządkowego obowiązującego w SPM ZOZ w Bochni oraz innych dokumentów 
wewnątrzzakładowych. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć 
posiadanie aktualnych i wymaganych badań profilaktycznych. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
zgodnie z obowiązującą ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ). 

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulujących  prawa 
pacjenta. 

9. Przyjmujący Zamówienie na własny koszt zaopatruje się w obowiązujące druki recept, obuwie i 
odzież ochronną oraz zobowiązuje się do noszenie w widocznym miejscu identyfikatora 
zawierającego imię i nazwisko oraz funkcje. 

10. Przyjmujący Zamówienie wydaje zlecenia podległemu personelowi. 
11. Pełną koordynację nad organizacją udzielania świadczeń  zdrowotnych sprawuje Kierownik 

SPM ZOZ lub inna wyznaczona przez niego osoba. 
 
 

§ 4 
1. Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych wskazanych w niniejszej umowie podlegają 

rejestracji. 
2. Rejestracji pacjentów dokonuje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach 

organizacyjnych Udzielającego zamówienia. 
§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą przez Przyjmującego 
zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienie w Bochni przy ul. Floris 16 oraz w 
zależności od potrzeb również w Poradni poza siedzibą SPMZOZ w Bochni  przy użyciu 
sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej, stanowiących własność Udzielającego 
zamówienia. Sprzęt i aparatura spełniają wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń 
objętych niniejszą umową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu  
i aparatury medycznej, należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich 
przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu medycznego 
należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku nieprawidłowej jego 
eksploatacji przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia od 1 września 2017 r. do …………. r. z możliwością 

jej przedłużenia w formie aneksu bez konieczności przeprowadzania nowego konkursu ofert. 
2. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji niniejszej umowy, jeżeli konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

4. Zmiana miejsca wykonywania świadczeń wskazana przez Udzielającego zamówienie w formie 
pisemnej nie wymaga sporządzenia aneksu. 

            
§ 7 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że znany jest mu rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury 
medycznej udostępnianej przez Udzielającego Zamówienia. 

2. Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego odbywa się na koszt  Udzielającego Zamówienia. 
3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury i sprzętu medycznego przez 

Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia obciąży Przyjmującego Zamówienie 
pełną kwotą odszkodowania za udostępniony sprzęt medyczny. 

4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia leków i materiałów 
medycznych, sprzętu medycznego i bazy lokalowej ,a korzystanie z  wymienionych środków 
może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług objętych niniejszą 
umową. 

 

§ 8 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej  

i statystycznej, do jakiej zobowiązane są publiczne podmioty lecznicze, według zasad 
stosowanych przez Udzielającego zamówienia i zgodnie z wymogami ustalonymi 
przez Płatników świadczeń. 

 

§ 9 
1. Strony uzgadniają, że okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. 
2. Do dnia piątego następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu udzielania 

świadczenia Przyjmujący Zamówienie przedstawia rachunek wraz  dokładną specyfikacją 
udzielonych świadczeń, celem potwierdzenia ich wykonania. 

 
§ 10 

1. Za zrealizowane świadczenia zdrowotne Przyjmującemu zamówienie przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie   stanowiące iloczyn wartości jednej godziny pracy -  .......... zł brutto i ilości 
faktycznie przepracowanych godzin w ramach ustalonego limitu czasu pracy  zgodnie z 
warunkami określonymi w rozstrzygnięciu konkursu ofert 

2. Należność z tytułu wykonywania umowy będzie wypłacana na podstawie rachunku 
wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie wraz z wykazem wykonanych świadczeń 
,potwierdzonych przez upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia osobę, w terminie do 30 
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany na wystawionym rachunku/fakturze. 

3. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie 
rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie. 

 
 

§ 11 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez 

Udzielającego zamówienie oraz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych 
organów i udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia 
kontroli. 

2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, a w szczególności: 
1) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń 
2) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych 
3) prowadzenia dokumentacji medycznej 
4) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń 
5) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości 
6) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych 

 
 

§ 12 
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Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zakres umowy, a 
także konkurencyjnej wobec działalności statutowej prowadzonej przez Udzielającego zamówienia 
na terenie placówek Udzielającego zamówienie. 
 
 
 

§ 13 
1. W ramach niniejszej umowy Udzielający zamówienia może czasowo powierzać Przyjmującemu 

zamówienie realizację świadczeń dodatkowych, finansowanych ze środków publicznych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych płatników świadczeń w ramach programów 
profilaktycznych, zdrowotnych, dotacji i in., za które Przyjmującemu zamówienie przysługiwać 
będzie wynagrodzenie wynikające  z rozliczenia środków publicznych przyznanych 
Udzielającemu zamówienia przez płatnika świadczeń lub cennika obowiązującego u 
Udzielającego zamówienia. 

2. Powierzanie świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia 
pisemnego aneksu do umowy, określającego m. in. rodzaj zleconych świadczeń, miejsce i 
sposób ich wykonywania, okres ich realizacji i wysokość wynagrodzenia przysługującego 
Przyjmującemu zamówienie wynikającego z rozliczenia środków publicznych, o których mowa 
w ust. 1. 

 

§ 14 
Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę pielęgniarską w zakresie 
niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 15 
Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do 
współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielającego zamówienia. 
 

§ 16 
1. Z tytułu niniejszej umowy strony ponoszą odpowiedzialność solidarną. 
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po 

jego stronie, a w szczególności wynikających z: 
a. niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, 
b. nieprawidłowego wystawiania recept podlegających refundacji przez Płatnika świadczeń, 
c. przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem 

faktycznym. 
d. nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób 

nieprawidłowy i niekompletny, 
e. braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 

3. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej 
nałożeniem przez Płatników świadczeń kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o 
których mowa w kontraktach zawartych z Płatnikami świadczeń  a Udzielającym zamówienia, 
jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego 
wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych, naliczonych przez 
Udzielającego Zamówienia: 
1) za każde uchybienie w prowadzeniu dokumentacji medycznej do wysokości 10% wartości 

miesięcznego wynagrodzenia, w którym nastąpiło zdarzenie; 
2) za udzielanie świadczeń medycznych nie objętych niniejszą umową do wysokości 50% 

miesięcznego wynagrodzenia, w którym nastąpiło zdarzenie; 
3) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z §2  ust.3 i 4 [ z wyjątkiem przypadków 

losowych i nagłych ] do wysokości 20% wartości miesięcznego wynagrodzenia, w którym 
nastąpiło zdarzenie; 

4) za każde inne uchybienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% 
miesięcznego wynagrodzenia 

 

§ 17 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej i zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały okres trwania umowy ( zobowiązuje się 
do przedłożenia najpóźniej w dnia zawarcia umowy polisę  ubezpieczenia OC zgodnej z 
obowiązującymi przepisami ). 
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2. W terminie 14 dni dnia rozpoczęcia wykonywania usług Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
jest do złożenia kopii aktualnej książeczki badań sanitarno – epidemiologicznych. 

 

§ 18 
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem Przyjmujący zamówienie 
uprawniony jest do wydawania pacjentom zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy i recept. 

 

§ 19 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 

wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. Nr 
153 z 2003 r., poz. 1503 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz 159) oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych pacjenta. 

2. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. 

 

§ 20 
1. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu na który została zawarta; 
2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 
3) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia; 
4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w   
        przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron, na wniosek jednej ze 
Stron. 

3. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym ( po wcześniejszym pisemnym upomnieniu ) w przypadkach gdy 
Przyjmujący zamówienie : 

1) utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony; 
2) popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych, jeśli 

zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym; 
3) nie udokumentował przedłużenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz 

zapisu § 17 ust. 2 niniejszej umowy, 
4) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody 

Udzielającego zamówienia, 
5) pobierał opłaty na rzecz własną od pacjentów lub ich opiekunów z tytułu wykonywania 

świadczeń będących przedmiotem umowy. 
6) ogranicza dostępność świadczeń, zawęża ich zakres lub realizuje  je w niewłaściwej ilości i 

jakości; 
7) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań                    

i informacji. 
8) Na skutek uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem 

postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa regulujących zasady wykonywania 
świadczeń zdrowotnych 

4. W wyniku zmiany przez Płatnika zasad finansowania świadczeń w sposób uniemożliwiający 
Udzielającemu Zamówienia dotrzymanie warunków umowy –  z zachowaniem trzydniowego 
okresu wypowiedzenia. 

 
 

§ 21 
Udzielający zamówienia uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, w 
którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia z Płatnikiem 
świadczeń. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający zamówienia złoży 
Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji. 
 

§ 22 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r  poz. 
1793 ), ustawy o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 618  z późn. zm.), o zawodach 
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lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego i art. 304 [1] Kodeksu pracy. 

 

§ 23 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 
1 ust 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 
112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy z 
zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 powyższego artykułu. 

2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 
1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 
imię i nazwisko oraz danych w zakresie prowadzonej działalności, jako podmiot wykonujący 
działalność leczniczą. 

 

§ 24 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 25 
 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny, właściwy dla siedziby 
Udzielającego zamówienia. 

  

      Przyjmujący Zamówienie      Udzielający Zamówienia 

 

 

 

........................................................                           ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  do umowy z dnia....................... 

 

HARMONOGRAM  CZASU  PRACY 

( zostanie opracowany przy podpisywaniu umowy na po dstawie formularza ofertowego ) 

 

 


