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Załącznik nr 3 
 

UMOWA nr …………  
na świadczenia zdrowotne 

 
zawarta w dniu ……. 2013 r. w Warszawie, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36, 
posługującym się NIP 526-17-71-472, REGON 010202670, reprezentowanym przez: 
Pana Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego –Dyrektora,  
zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienia”, 
a ………… 
z siedzibą w ……., zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej w …., pod numerem …., 
NIP …., REGON ………, zwanym w treści umowy "Przyjmującym zamówienie". 
Strony umowy ustalają, co następuje: 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 26 ust. 1-5 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz w związku z wynikami ogłoszonego 
i przeprowadzonego przez Udzielającego zamówienie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne. 
 
Strony ustalają, co następuje: 

§ 1 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji 

świadczeń zdrowotnych:  
1) POZ – cena …………… zł. za godzinę; 
2) POZ - pediatria– cena …………… zł. za godzinę 
3) USG dla dzieci – cena …………… zł. za osobę; 
4) USG dla dorosłych – cena …………… zł. za osobę; 
5) Kardiologii – cena …………… zł. za punkt; 
6) Laryngologii – cena ……………… zł. za punkt; 
7) Neurologii – cena ……………….. zł. za punkt; 
8) Psychiatrii dziecięcej – cena ……………….. zł. za punkt; 
zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zadań Udzielającego zamówienia, jako 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie udzielonego zamówienia na 
świadczenia zdrowotne, na zasadach określonych w niniejszej umowie i przepisach prawa. 

3. Świadczenia zdrowotne będą udzielane wyłącznie uprawnionym osobom wskazanym przez 
Udzielającego zamówienia. 

4. Usługi wykonywane będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania Udzielającego 
zamówienia. Szczegółowe terminy każdej usługi będą przedmiotem uzgodnień upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

 
§ 2 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się również do: 
1) udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania (wizyty domowe), 
2) prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą; 
3) prowadzenia dokumentacji udzielanych świadczeń, w tym do prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami - i do każdorazowego udostępniania 
Udzielającemu zamówienia prowadzonej dokumentacji; 

4) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych 
Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności przepisów bhp i p.poż. 

 

§ 3 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń zdrowotnych z należytą 

starannością i zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy medycznej i technicznej.  
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2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej i będzie je posiadał przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  

 
§ 4 

1. Świadczenia zdrowotne realizowane będą w jednostkach i komórkach organizacyjnych 
Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić na terenie jednostki i/lub komórki organizacyjnej, 
o której mowa w ust. 1, innej działalności niż wynikająca z niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w dniach i godzinach 
wskazanych w harmonogramie określonym przez Udzielającego zamówienia.  

4. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3 Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany 
zgłosić Udzielającemu zamówienie najpóźniej w przeddzień dokonania zmiany. 

5. W przypadku nieobecności we wskazanym w harmonogramie dniu Przyjmujący zamówienie 
obowiązany jest wskazać inny termin, w którym udzieli świadczeń pacjentom nieprzyjętym 
w dniach zgodnie z harmonogramem. 

6. Informacja o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych będzie wywieszona na tablicy 
informacyjnej w siedzibie jednostki i/lub komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, na 
stronach internetowych Udzielającego zamówienia, oraz podana do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W informacji tej mogą być podane dane Przyjmującego zamówienie.   

 
§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.  
2. Przyjmujący zamówienie nie może wykonywać świadczeń zdrowotnych przez osobę trzecią, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Przyjmującego zamówienie i których nie można 

było przewidzieć, może on, po uzyskaniu pisemnej zgody Udzielającego zamówienia, powierzyć 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych innej osobie posiadającej kwalifikacje i uprawnienia, co 
najmniej odpowiadające kwalifikacjom i uprawnieniom wymaganym od Przyjmującego 
zamówienie. Za wykazanie tych kwalifikacji odpowiada Przyjmujący zamówienie.  

4. Wszelkie koszty udzielania świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania 
niniejszej umowy przez inną osobę, o której mowa w ust. 3, ponosi Przyjmujący zamówienie.  

5. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie świadczeń zdrowotnych 
i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy przez inną osobę, o którym mowa 
w ust. 3, jak też ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez tę osobę.  

6. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Udzielającego zamówienie 
o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających mu wykonanie umowy.  

 
§ 6 

Pacjenci zgłaszający się do udzielania świadczeń zdrowotnych będą zapisywani i rejestrowani przez 
Udzielającego zamówienia. 
 

§ 7 
Przyjmujący zamówienie może korzystać z wyrobów medycznych i produktów leczniczych 
Udzielającego zamówienia w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych 
w niniejszej umowie. 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., 
z możliwością przedłużenia w drodze aneksu.  

 
§9 

1. Udzielający zamówienia może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę realizacji świadczeń 
zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy przez 
Przyjmującego zamówienie, w szczególności w zakresie ilości, dostępności oraz jakości 
świadczeń zdrowotnych oraz zasad organizacji ich udzielania, a Przyjmujący zamówienie 
przyjmuje obowiązek poddania się tej kontroli. 

2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli udzielania świadczeń 
zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy przez Narodowy 
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Fundusz Zdrowia, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy 
Udzielającym zamówienia a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych 
czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy: 
1) w zakresie, w jakim objęte są umową zawartą przez Udzielającego zamówienia z Narodowym 

Funduszem Zdrowia - w wysokości … zł za godzinę/osób/punkt/ wypracowany przez 
Przyjmującego zamówienie, 

2) w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego z zastosowanie badania diagnostycznego 
określonego w załączniku do umowy, wartość udzielonej porady ustala się w wysokości 
zryczałtowanej 3,50 punktu (dla Pakietu V, VI, VII), 

3) w zakresie w jakim objęte są umową zawartą przez Udzielającego zamówienia z innym 
podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych – 
w wysokości 50 % ceny tych świadczeń, 

4) w zakresie w jakim objęte są umową z pacjentem albo innym podmiotem finansującym te 
świadczenia ze środków niepublicznych - w wysokości 50 % ceny tych świadczeń. 

2. Ilość godzin/osób/punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wynosi … tygodniowo/ miesięcznie. 
3. Przyjmującemu zamówienie za realizację świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych 

do wykonania niniejszej umowy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.  
4. Przyjmujący zamówienie nie może pobierać na własną rzecz jakichkolwiek opłat od pacjentów ani 

innych podmiotów. 
 

§ 11 
1. Przyjmujący zamówienie będzie informował Udzielającego zamówienia o realizacji świadczeń 

zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy poprzez składanie 
miesięcznych raportów statystycznych, według wzoru określonego przez Udzielającego 
zamówienia. 

2. Raport statystyczny za każdy miesiąc będzie przekazywany Udzielającemu zamówienia w terminie 
do dnia 5 następnego miesiąca. 

3. Raport statystyczny przekazywany przez Przyjmującego zamówienie podlega weryfikacji przez 
Udzielającego zamówienia.  

4. Udzielający zamówienia poinformuje Przyjmującego zamówienie o potwierdzeniu albo odmowie 
potwierdzenia rozliczenia świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania 
niniejszej umowy określonych w raporcie statystycznym, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego 
otrzymania. 

 
§ 12 

1.  Za prawidłowe wykonanie świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania 
niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne brutto 
ustalane na podstawie miesięcznych raportów statystycznych. 

2.  Wysokość wynagrodzenia ustalana będzie jako iloczyn liczby wypracowanych punktów / godzin / 
osób i ceny jednostkowej za punkt / godzinę / badanie określonej w § 10 ust. 1.  

 
§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie za wykonywanie świadczeń zdrowotnych i innych czynności 
niezbędnych do wykonania niniejszej umowy wystawi rachunek/fakturę VAT* dla Udzielającego 
zamówienia w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia raportu statystycznego. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Udzielającego 
zamówienia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie przelewane będzie na jego rachunek bankowy: 
 

§ 14 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług. 

 
§ 15 

1.  Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Udzielającego zamówienia, za 7 dniowym 
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wypowiedzeniem, w przypadku: 
1) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło 

interesowi Udzielającego zamówienia lub interesowi publicznemu, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) rozwiązania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym 
świadczenia w zakresie objętym niniejszą umową, 

3) wystąpienia po stronie Przyjmującego zamówienie nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, o ile w ocenie 
Udzielającego zamówienia nie stanowi to przesłanki do rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia.  

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Przyjmującemu 
zamówienie przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane świadczenia 
zdrowotne do czasu rozwiązania umowy. 

 
§ 16 

Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 
1) nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie zawarcia przez niego umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217); 

2) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i innych 
czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy; 

3) naruszenia praw pacjenta; 
4) narażenia Udzielającego zamówienia na szkodę będącą wynikiem zachowania 

Przyjmującego zamówienie; 
5) utraty przez Przyjmującego zamówienie prawa wykonywania zawodu; 
6) nie realizowania świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania 

niniejszej umowy w terminach określonych w umowie; 
7) nie poddania się kontroli. 

 
§ 17 

1. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, winno być złożone na piśmie. 
 

§ 18 
1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy zarówno 
wobec Udzielającego zamówienia jak i osób trzecich solidarnie z Udzielającym zamówienia.  

2. W przypadku gdyby w orzeczeniu sądu albo innego uprawnionego organu ustalono, iż 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych i wszelkich czynności z tym związanych, w zakresie udzielonego 
zamówienia, ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie, wówczas 
Przyjmujący zamówienia zobowiązuje się do zaspokojenia całości zasadzonych roszczeń. 

 
 

§ 19 
Przyjmujący zlecenie oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie 
przedmiotowej ustawy. 

 
§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy innych aktów prawnych dotyczących udzielania 
świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. 
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§ 21 
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
§ 22 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Udzielającego zamówienia. 

 
§ 23 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego zamówienia, 
jeden dla Przyjmującego zamówienie. 
 
 
        Udzielaj ący Zamówienia     Przyjmuj ący zamówienie 


