
 

 

                                                                                     Załącznik Nr 2 

             

 

UMOWA 

O udzielanie świadczeń zdrowotnych  

 

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Samodzielnym Publicznym 

Zespołem  Zakładów Opieki  Zdrowotnej „Sanatorium „ im. Jana  Pawła II 

w Górnie  reprezentowanym przez Dyrektora Panią mgr inż. Elżbietę Burzyńską  

zwanym dalej w umowie  Udzielającym zamówienia a Panem/Panią  

……………………………. lekarzem posiadającym prawo wykonywania 

zawodu nr  …………………, specjalistą w dziedzinie …………………. 

wpisanym do rejestru   indywidualnych  praktyk  lekarskich pod nr 

………………. prowadzącym działalność gospodarczą pn. ………………… 

……………………………………………...  z siedzibą  

………………………………. ..  NIP …………………….Regon ……………… 

Jako  Przyjmującym zamówienie. 
 

Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011ro działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217)  

  

§ 1 

 

   Przedmiotem umowy jest udzielanie  przez Przyjmującego zamówienie   

   świadczeń zdrowotnych  dla  pacjentów  ……………………………….  

    Udzielającego   zamówienia  .            

                                                               

                                                                § 2 

 

Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się  do wprowadzania danych  do 

systemu informatycznego Udzielającego zamówienia   w podanym zakresie : 

- uzupełnienie wywiadu lekarskiego  i badania przedmiotowego 

- uzupełnienie rozpoznania  ze słownika  ICD-10, ewentualnie rozpoznania      

   współistniej. 

- uzupełnienie wykonanych procedur ze słownika ICD-9  

- wystawianie  skierowań wewnętrznych  na badania laboratoryjne, obrazowe 

  i inne  realizowane u Udzielającego zamówienia  

- wystawianie skierowań zewnętrznych , zaświadczeń lekarskich  

- wpis obserwacji   

- planowanie podania leku  na oddziale 

- wpis raportów  lekarskich 

-zlecenie konsultacji 

-wydruk szpitalnej karty informacyjnej, historii choroby 

-uzupełnienie danych do wpisu i wypisu pacjenta 

-wyznaczenie grupy JPG  na podstawie wcześniej uzupełnionych danych o     

  hospitalizacji 



 

 

 

 

 

- wpisywanie do systemu wykonanych badań diagnostycznych zgodnie z  

posiadanymi kwalifikacjami. 

  

                                                             § 3 

 

Za wykonanie  przedmiotu umowy  Przyjmujący zamówienie otrzymywać będzie 

wynagrodzenie   w wysokości ……………. brutto za każdą godzinę świadczeń  

określonych w  § 1  Umowy , płatne po każdym zakończonym miesiącu na 

podstawie  przedstawionego rachunku przelewem  na konto Przyjmującego 

zamówienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania rachunku –po uprzednim 

potwierdzeniu  wykonania   usług   przez    Udzielającego   zamówienie   na  konto   

bankowe   nr ………………………………………………………………………. 

   Do rachunku za dany miesiąc Przyjmujący zamówienie załącza  informację     

   dotyczącą liczby  wypracowanych godzin  w objętym umową  zakresie  świadczeń 

   zdrowotnych  w   układzie:  rodzaj świadczenia - data – liczba  godzin. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada  kwalifikacje i uprawnienia   

    niezbędne  do wykonywania  przedmiotu niniejszej  umowy oraz że będzie  

    wykonywać  ją zgodnie  z zasadami wiedzy lekarskiej  i z obowiązującymi  

    przepisami oraz , że w chwili obecnej nie  toczy się przeciw niemu żadne  

    postępowanie  sądowe , ani  postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności  

    zawodowej  związane z wykonywaniem zawodu lekarza.    

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do świadczenia usług         

    wymienionych w  § 1  w dniach i godzinach ustalanych z Udzielającym       

     Zamówienia  w miesięcznym harmonogramie  udzielania   świadczeń. 

 

                                                              § 5 

 

1. Umowa zawarta jest na okres od  dnia ……………. r. do  dnia ……………….r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę  za jednomiesięcznym 

    okresem wypowiedzenia .Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod   rygorem 

    nieważności. 

3. Umowa może być rozwiązana  wskutek oświadczenia  jednej ze stron bez   

    zachowania okresu wypowiedzenia  w przypadku, gdy druga strona rażąco   

    narusza  istotne postanowienia umowy. 

 

§ 6 

 

1. Przyjmujący zamówienie  oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem 

oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu 

Umowy i zobowiązuje się wykonywać świadczenia objęte niniejszą Umową  



 

 

 

ze szczególną starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawa, wskazań aktualnej wiedzy medycznej , a także zasad etyki zawodowej 

oraz dbając o interesy Udzielającego zamówienia . 

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości 

udzielanych świadczeń medycznych . 

3. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do prowadzenia stosownej 

dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz zarządzeniami obowiązującymi u  Udzielającego 

zamówienia, w tym w szczególności zasadami określonymi w 

obowiązujących przepisach. Przy  zobowiązany jest stosować się w zakresie 

prowadzenia dokumentacji udzielanych świadczeń, wydanych orzeczeń, 

skierowań czy opinii do przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia dla 

podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz wymagań Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

4. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się przestrzegać standardów 

Udzielającego zamówienia  w zakresie ochrony danych osobowych jak 

również osobiście przestrzegać wszelkich obowiązków w zakresie ochrony 

danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku  z realizacją 

niniejszej Umowy.   

5. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się udzielać informacji dotyczących 

pacjenta i udzielanych przez siebie świadczeń, potrzebnych do zapewnienia 

odpowiedniego świadczenia usług przez Udzielającego zamówienia , innym 

osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych. 

6. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest przestrzegać w zakresie 

formalnoprawnym i organizacyjnym zaleceń i zasad realizacji usług, 

wynikających z zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Udzielającego 

zamówienia. Udzielanie   świadczeń  przez Przyjmującego zamówienie 

nadzoruje Koordynator d/s Medycznych i z nim winny być wyjaśniane 

wszelkie kwestie związane z realizacją umowy. 

7. Przyjmujący zamówienie  w czasie  wyznaczonym przez Udzielającego 

zamówienia  dla świadczenia usług zdrowotnych nie może wykonywać usług 

dla innego podmiotu. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania praw pacjenta 

wynikających z obowiązujących przepisów . 

 

§ 7 

 

1.Przyjmujacy   zamówienie   zobowiązuje   się   do   poddawania   kontroli  

  przeprowadzonej   przez  Udzielającego   zamówienia , w  tym   kontroli      

  przeprowadzonej przez  upoważnione przez niego  osoby, a także     

  przedstawicieli Narodowego Funduszu    Zdrowia  w zakresie  wykonania  

  Umowy. 

2.W przypadku nałożenia kary na Udzielającego zamówienia przez organ kontroli   

   zewnętrznej związanej z udzielaniem świadczeń przez   Przyjmującego     



  

 

 

  zamówienie, Przyjmujący zamówienie    zobowiązany będzie do zwrotu  pełnej     

   wysokości    nałożonej kary za szkody  powstałe wyłącznie z przyczyn leżących    

   po jego  stronie   ,  a w szczególności: 

   a) niewykonania  lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, 

   b) przedstawienia danych stanowiących podstawę  rozliczenia niezgodnie ze 

       stanem faktycznym, 

  c) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta  lub prowadzenia jej  w   

      sposób nieprawidłowy, 

d) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 8 

 

  Przyjmujący zamówienie   przedkłada    aktualne   orzeczenie   lekarskie    

  o zdolności  do udzielania świadczeń   oraz  aktualne  przeszkolenie 

  w  zakresie BHP. 

                                                       § 9 

 

Udzielający zamówienia  zobowiązuje się:  

a) zapewnić Przyjmującemu zamówienie dostęp do urządzeń medycznych 

(sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielenia świadczeń 

zdrowotnych znajdujących się w posiadaniu  Udzielającego zamówienia),  

b)zapewnić Przyjmującemu zamówienie  możliwość nieodpłatnego 

wykonywania badań diagnostycznych,  niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania czynności zawartych w Umowie. 

2. Zapewnienie artykułów sanitarnych, leków i sprzętu medycznego oraz 

środków czystości i dezynfekcji, sterylizacji narzędzi, a także niezbędnych 

druków stosowanych w zakładach opieki zdrowotnej obciąża  Udzielającego 

zamówienia. 

§  10                                                       

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy  

    Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem       

     nieważności 

 

§ 11 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie. 

 

                                                              § 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

   

Udzielający zamówienia :                                  Przyjmujący zamówienie : 
 


