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UMOWA … 

świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 
 
zawarta w dniu ………………r. w Grodzisku Wlkp., pomiędzy: 
 
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009436, wpisanym, wpisanym do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000016115, NIP 995-00-
36-856, reprezentowanym przez Dyrektora…………, zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym 
Zamówienia”,  
a 

2. Lekarzem………….….., posiadającym prawo wykonywania zawodu nr………., wpisanym do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………… Izby Lekarskiej nr księgi rejestrowej 
………………, o numerze NIP………………….., zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym 
Zamówienie”. 
 

Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia dalej są łącznie nazywane Stronami. 
 
Działając na podstawie art. 26 w zw. z art.26a oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.633) oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, 
rozstrzygniętego w dniu ………………………r. – Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zamówienie na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych statutową działalnością Udzielającego Zamówienia. 

2. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest siedziba Udzielającego 
Zamówienia – w szczególności Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny 
Szpitala w Grodzisku Wlkp. w godzinach jego funkcjonowania wg miesięcznych harmonogramów 
pracy. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w ramach 
niniejszej umowy do udzielania porad i konsultacji pacjentom w Izbie Przyjęć oraz w ramach 
Nocnej i świątecznej pomocy jak również konsultacji na rzecz pacjentów pozostałych Oddziałach 
Udzielającego Zamówienie.  

3. Do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy: 
a) wykonywanie czynności lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, 

4. pełnienie funkcji kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego 
5. Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego Zamówienie określa zatwierdzony przez 

Udzielającego Zamówienia załącznik: Zadania Kierownika Oddziału Anestezjologii I Intensywnej 
Terapii i Bloku Operacyjnego. 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że:  
a) odpowiada w stosunku do osób trzecich, za świadczone im świadczenia zdrowotne, ich rezultat 

i wykonywanie, a w zakresie tej odpowiedzialności posiada stosowne ubezpieczenie O.C. 
b) ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością (wykonywanym 

zawodem lekarza). 
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6. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszym umowy nie będą wykonywane pod 
kierownictwem Udzielającego Zamówienia, ale w uzgodnieniu z nim, z zastrzeżeniem § 3 umowy, 
w miejscu i o czasie ustalonym w drodze porozumienia z Udzielającym Zamówienia. 

7. Ewentualne inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie z osobami trzecimi nie mogą 
ograniczyć dostępności i jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń 
zdrowotnych. W przypadku stwierdzenia przez Udzielającego Zamówienia, że wyżej wymieniony 
obowiązek został naruszony Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość jednostronnego 
wprowadzenia zakazu zawierania takich umów przez Przyjmującego Zamówienia, a także może to 
stanowić podstawę do rozwiązania niniejszej umowy, jako jej rażące naruszenie. 

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń, procedur oraz regulaminów 
obowiązujących u Udzielającego Zamówienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia ww. 
obowiązku może to stanowić podstawę do rozwiązania niniejszej umowy, jako jej rażące 
naruszenie. 

9. Przyjmujący Zmówienie zobowiązuje się do noszenia identyfikatora zawierającego imię  
i nazwisko oraz sprawowaną funkcję. 

10. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do 
świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdzi przedstawieniem 
stosownych dokumentów. Kopie przedstawionych dokumentów zostaną dołączone do egzemplarza 
umowy przeznaczonego dla Udzielającego Zamówienia. 

 
§ 2. 

Liczba świadczeń zdrowotnych 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa  

w § 1 ust.1 niniejszej umowy, wg harmonogramu udzielania świadczeń opracowanego w 
uzgodnieniu z Udzielającym Zamówienia. 

2. Harmonogram udzielania świadczeń może ulec zmianie za zgodą obu stron. 
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do nie wykonywania na powierzonym sprzęcie procedur 

medycznych nie zleconych przez Udzielającego Zamówienia. 
4. Naruszenie przez Przyjmującego Zamówienie uzgodnień, o których mowa w niniejszym paragrafie 

upoważnia Udzielającego Zamówienia do rozwiązania umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem. 
§ 3. 

Przerwa w wykonywaniu umowy – zastępstwa 
W razie zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, uniemożliwiających Przyjmującemu 
Zamówienie udzielanie świadczeń zdrowotnych w terminach określonych w § 2, Przyjmujący 
Zamówienie zapewnia zastępstwo innego lekarza o specjalności pozwalającej mu na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych tego samego rodzaju, co wymienione w § 1 niniejszej umowy, w ramach 
zawartego przez tego lekarza kontraktu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Udzielającego 
Zamówienia. 

§ 4. 
Konsultacje specjalistyczne 

1. Przyjmujący Zamówienie ma prawo do wzywania na konsultację lekarzy innych specjalności,  
w tym: lekarzy zatrudnionych przez SPZOZ, lekarzy pozostających w gotowości dyżurowej na 
innych oddziałach Szpitala oraz konsultantów, z którymi SPZOZ zawarł stosowne umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo kierować pacjentów na leczenie w innych podmiotach 
leczniczych, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny  
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i leczniczy Udzielającego Zamówienia nie zapewnia możliwości dalszego leczenia, po uzyskaniu 
akceptacji zgodnie z procedurami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia. 

3. W przypadkach koniecznych, Przyjmujący Zamówienie udziela konsultacji i porad oraz niezbędnej 
pomocy z zakresu swoich kompetencji w innych komórkach organizacyjnych Szpitala. 

4. W sprawach spornych w zakresie przyjmowania i przekazywania pacjentów, Przyjmujący 
Zamówienie ma prawo uzyskania pomocy ze strony Udzielającego Zamówienia. 
 

§ 5. 
Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

1. Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową zgodnie z art.27 
ust.7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Przyjmujący Zamówienie na swój koszt ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową na zasadach przewidzianych 
w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i zapewni jej obowiązywanie przez cały 
okres trwania niniejszej umowy. 

3. Zaniechanie przez Przyjmującego Zamówienie, wykonania któregokolwiek z obowiązków 
określonych w ust.1 i 2, daje Udzielającemu Zamówienia prawo do rozwiązania niniejszej umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia odszkodowania, jeżeli następstwem nie ubezpieczenia się przez Przyjmującego 
Zamówienie lub też nie przedłożenia odpisu stosownej polisy będzie szkoda poniesiona przez 
osoby trzecie lub przez Udzielającego Zamówienia. 

4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia od Przyjmującego Zamówienie 
odszkodowania do wysokości szkody w przypadku, gdy w wyniku działania lub zaniechania ze 
strony Przyjmującego Zamówienie zostanie wyrządzona szkoda. 

 
§ 6. 

Prawa i obowiązki Przyjmującego Zamówienie 
1. Przyjmujący Zamówienie w celu realizacji świadczeń objętych niniejszą umową korzysta 

nieodpłatnie z leków, środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów 
medycznych, druków do prowadzenia dokumentacji medycznej zabezpieczonych przez 
Udzielającego Zamówienia. 

2. Korzystanie z wyżej wymienionych środków może odbywać się w zakresie niezbędnym do 
świadczenia zleconych umową usług medycznych. 

3. Przyjmujący Zamówienie nie może wykorzystywać środków, o których mowa w ust.1 na cele 
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba, że odpłatność wynika z przepisów i jest 
pobierana na konto Udzielającego Zamówienia. 

4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo wglądu do ewidencji zużytych leków, sprzętu 
jednorazowego użytku i materiałów pomocniczych. 

5. Inne, niewymienione w ust. 1 koszty wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej 
umowy ponosi Przyjmujący Zamówienie, który jednocześnie samodzielnie rozlicza się z 
osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów na podstawie odrębnych przepisów dotyczących 
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prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania i ubezpieczenia społecznego osób 
prowadzących taką działalność. 

6. Przez inne, niewymienione w ust. 1 koszty wykonywania świadczeń będących przedmiotem 
niniejszej umowy, o których mowa w ust. 5, rozumie się w szczególności: 

a) koszty przeprowadzanych badań lekarskich i innych, jeżeli z mocy obowiązujących przepisów oraz 
zarządzeń i regulaminów Udzielającego Zamówienia ich przeprowadzenie jest niezbędne do 
dopuszczenia Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
wynikającym z niniejszej umowy,  

b) koszty przeprowadzanych szkoleń, jeżeli z mocy obowiązujących przepisów ich przeprowadzenie 
jest niezbędne do dopuszczenia Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy,  

c) koszty zakupu, prania i konserwacji odzieży ochronnej lub obuwia roboczego, jeżeli  
z mocy obowiązujących przepisów ich posiadanie przez Przyjmującego Zamówienie jest niezbędne 
do dopuszczenia Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
wynikającym z niniejszej umowy, 

d) inne, niezbędne koszty ( np. dojazdu do miejsca wykonywania świadczeń, zakupu czasopism, 
wydawnictw i literatury fachowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp.).  
 

§ 7. 
Dokumentacja medyczna i sprawozdawcza 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 
a) prowadzenia na bieżąco dokumentacji medycznej zgodnie ze standardem obowiązującym u 

Udzielającego Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Przyjmujący 
Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu Zamówienie i osobom 
trzecim nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji; Przyjmujący 
Zamówienie ponosi w szczególności odpowiedzialność za właściwą kwalifikację udzielonych przez 
siebie świadczeń do odpowiednich grup rozliczeniowych określonych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia; Udzielający Zamówienia zapewnia możliwość konsultacji w tym zakresie. 
Wykończona i zatwierdzona dokumentacja dot. leczenia szpitalnego, o której mowa wyżej, winna 
być przekazywana do Działu Usług Medycznych nie później, niż trzeciego dnia roboczego po 
zakończonej hospitalizacji. 

b) wydawania orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, opinii i 
zaświadczeń wg przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych oraz do prowadzenia 
dokumentacji na zasadach wynikających z tych przepisów, 

c) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej wg przepisów i postanowień obowiązujących  
u Udzielającego Zamówienia, 

d) przekazywanie na żądanie Udzielającego Zamówienia informacji dotyczących realizacji przyjętego 
zamówienia, w szczególności zaś do udostępniania danych do analiz ekonomicznych, 

e) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135), 

f) udostępnienia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.159 ze zm.), oraz w trybie 
ustalonym przez Udzielającego Zamówienia. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi dla Udzielającego Zamówienia informację o 
zakresie i sposobie realizacji niniejszej umowy. 
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3. Zaniechanie, przez Przyjmującego Zamówienie, prowadzenia dokumentacji medycznej  
i sprawozdawczości statystycznej w sposób określony w ust. 1, daje Udzielającemu Zamówienia 
prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli w następstwie 
zaniechania powyższego obowiązku Udzielający Zamówienie poniósł szkodę, Udzielający 
Zamówienia zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Przyjmującego Zamówienie 
odszkodowania. 
 

§ 8. 
Zobowiązania Przyjmującego Zamówienie 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych 
będących przedmiotem niniejszej umowy, według kryterium najwyższej staranności i sumienności, 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej.  
Z zastrzeżeniem § 3 Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć wykonywania świadczeń 
zdrowotnych osobom trzecim, chyba, że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Udzielającego 
Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie w czasie wykonywania obowiązków wynikających z umowy nie może 
opuścić szpitala w żadnych okolicznościach, chyba, że za zgodą Udzielającego Zamówienia zapewni 
zastępstwo osoby upoważnionej. 

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok sądów powszechnych, ani 
zawodowych sądów lekarskich, który uniemożliwiałby mu wykonywanie niniejszej umowy, a w 
chwili zawierania umowy nie jest mu wiadomym, aby toczyło się przeciwko niemu jakiekolwiek 
postępowanie, którego wynik mógłby uniemożliwić mu wykonywanie niniejszej umowy  
w przyszłości. 

4. O ewentualnej utracie uprawnień bądź wszczęciu postępowania w sprawach wymienionych w 
ust.3 Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego 
Zamówienia. 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada zdolność do pracy potwierdzoną przez 
uprawnionego lekarza. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do aktualizowania badań 
lekarskich w trakcie realizacji niniejszej umowy pod rygorem natychmiastowego odsunięcia od 
obowiązków w przypadku utraty zdolności do pracy oraz przedkłada Udzielającemu zamówienia 
aktualnego zaświadczenia o zdolności do pracy. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania aktualnego przeszkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 
a) znajomości i przestrzegania praw pacjenta, 
b) aktywnej pracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług, 
c) dbania o pozytywny wizerunek Szpitala, 
d) przestrzegania obowiązujących u Udzielającego Zamówienia przepisów BHP, ppoż.  

i porządkowych, 
e) podnoszenia kwalifikacji, 
f) pracy zgodnej z obowiązującym u Udzielającego Zamówienia Systemem Zarządzania 

Jakością. 
 

§ 9. 
Wynagrodzenie 
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1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy przez okres jej trwania Przyjmującemu 
Zamówienie przysługuje wynagrodzenie wynikające z iloczynu przepracowanych godzin w okresie 
obrachunkowym i stawki ……brutto ( słownie: ………………zł ) za 1 godz. udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Z tytułu udzielonych konsultacji i porad, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy nie 
przysługuje odrębne wynagrodzenie, poza ustaloną w ust. 1 niniejszego paragrafu stawką 
godzinową 

2. W przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie naruszać będzie warunki niniejszej umowy,  
w szczególności nie będzie wywiązywać się z zapisów § 7 ust.1 pkt a, Przyjmujący Zamówienie 
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego za dany 
miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy naruszenie. Strony ustalają zgodnie, iż Udzielający 
Zamówienia jest uprawniony do potrącenia kary z należności przedstawionej Udzielającemu 
Zamówienia do zapłaty na podstawie faktury, o której mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu  
a Przyjmujący Zamówienie wyraża na to zgodę.  

3. Za naruszenie warunków umowy, za które Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty 
kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego za dany miesiąc kalendarzowy, uważa 
się w szczególności: 
a) nieprzestrzeganie przepisów o dokumentacji medycznej, w tym niedokładne lub niestaranne 

jej prowadzenie bądź zwłoka w jej przekazywaniu, 
b) stwierdzenie przez organy kontroli, o których mowa w § 12 nieprawidłowości, w szczególności 

skutkujących sankcjami nałożonymi na Udzielającego Zamówienia, 
c) nieuzasadnione względami medycznymi zlecanie badań dodatkowych, konsultacji, transportów 

sanitarnych itp. 
d) uzasadnioną skargę pacjenta, jego rodziny lub opiekuna – po przeprowadzeniu postępowania 

potwierdzającego zasadność skargi, 
e) niewłaściwą organizację lub brak nadzoru nad organizacją pracy Oddziału, Bloku Operacyjnego 
f) nieprzestrzeganie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych 
wydanych przez Udzielającego Zamówienia. 

4. Udzielający Zamówienie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,  
w przypadku, gdy wysokość szkody wynikająca z naruszenia warunków umowy przekracza kwotę 
określoną w ust. 2. 

5. W przypadku wprowadzenia nowych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia z Udzielającym Zamówienia – Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do 
renegocjowania z Przyjmującym Zamówienie stawek wynagrodzenia określonego w ust.1 
stosownie do skutków finansowych tychże nowych zasad. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie Przyjmującemu Zamówienie po 
złożeniu faktury w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, wraz z rozkładem wykonanych 
świadczeń (załącznik nr 1 do umowy) zatwierdzonym przez Z-cę Dyrektora ds. Medycznych lub 
Kierownika Działu Usług Medycznych. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 
składane będą najpóźniej trzeciego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dotyczą. 

7. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do zapłaty Przyjmującemu zamówienie należności,  
o której mowa w ust. 1 w terminie 15 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod 
względem formalnym i merytorycznym faktury wraz z załącznikiem, przelewem na rachunek 
bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany każdorazowo na rachunku.  
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8. Za okres nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie 
otrzymuje wynagrodzenia. 

9. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Udzielającego Zamówienia. 

10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych 
oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego Zamówienia niepodanych do wiadomości 
publicznej.  

§ 10 
Czas trwania umowy 

1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony od dnia……………….. do ……………… 
2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nie udzielania przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

zamówień na świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową, umowa rozwiązuje się z datą, z jaką 
kończy się umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na przedmiot świadczeń objęty 
zamówieniem.  

§ 11. 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa wygasa: 
a) z upływem terminu określonego w umowie, 
b) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 

dalsze wykonywanie umowy. 
2. Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w § 10 ust.1: 

a) w wyniku porozumienia stron, 
b) za 3 – miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego;  
3. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia: 

a) w razie nie wykonywania umowy lub rażących uchybień w jej realizacji, 
b) w razie nie dostarczenia Udzielającemu Zamówienie przez Przyjmującego Zamówienie 

aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku wygaśnięcia 
poprzedniej. 

4. W sytuacji, gdy Przyjmujący Zamówienie bez okresu wypowiedzenia zaprzestanie wykonywania 
niniejszej umowy, (w szczególności rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym) Zleceniodawca 
jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za dany miesiąc 
kalendarzowy. 

3. W sytuacji gdy Przyjmujący Zamówienie nie będzie obecny na dyżurze, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, naruszeniem postanowień § 2, to zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę 
umowną w wysokości 5000,00 zł za każdy dzień naruszenia. 
 

§ 12. 
Kontrola wykonania umowy 

1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
Udzielającego Zamówienia, w szczególności, co do: 
a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości; 
b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekami i innymi 
 środkami niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych; 
c) zlecanych badań diagnostycznych; 
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d) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności  za udzielane 
świadczenia; 
e) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 

2. Udzielający Zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w sposób niezakłócający 
wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

3. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1, Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na 
siebie obowiązek poddawania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych 
uprawnionych organów i osób, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Przyjmującego 
Zamówienie o planowanej bądź rozpoczętej kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3  
i dotyczącej zakresu przedmiotowej umowy, pod warunkiem iż będzie posiadał taką wiedzę. 
Przyjmujący Zamówienie ma prawo aktywnego uczestnictwa w tej kontroli. 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają pod rygorem 
nieważności formy pisemnej. 

2. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych dla Udzielającego 
Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą 
„…………………… co potwierdza zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. W 
przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących prowadzonej działalności Przyjmujący 
Zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienia o 
dokonanej zmianie oraz dostarczenia dokumentów aktualizujących dane. 

4. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji: 
 dla Udzielającego Zamówienia: SPZOZ ul. Mossego 17, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. 
 dla Przyjmującego Zamówienie:……………………………………………... 
Strony są zobowiązane do informowania o każdej zmianie danych adresowych, o których mowa 
powyżej. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu doręczenie na wskazany w umowie 
adres uważa się za skuteczne. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.  

7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez 
zgody obu Stron. 

8. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane są rozwiązywać 
polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych strony oddają 
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Udzielającego 
Zamówienia. 
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§ 14. 
Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach na prawach oryginału, w tym 1 egzemplarz dla Przyjmującego 
Zamówienie i 2 egzemplarze dla Udzielającego Zamówienia, umowę po odczytaniu podpisano. 
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