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UMOWA 

o udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
...................................................................... 

 
 
zawarta w Serocku w dniu ................... 2012 r. pomiędzy: 
 
1.Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku,  
05-140 Serock, ul. A. A. Kędzierskich 2, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000005460, NIP 536-16-80-579, REGON 017252837, reprezentowanym przez 
Dyrektora – Swietłanę Jagodzińską, zwanym dalej Udzielającym Zamówienia, 
a 
2.Lekarzem Medycyny ............................................, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 
firmą .........................................., 00-000 ......................., ul. ............................, wpisanym/ą do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................ pod nr 
..........................., wpisanym/ą do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich przez Okręgową 
Izbę Lekarską w ............................ pod nr ................................, NIP ............., REGON 
................................, zwanym/ą dalej Przyjmuj ącym Zamówienie. 
 
 
Strony działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654) oraz w oparciu o Protokół Komisji Konkursowej z dnia 
......................... 2012 r. zawierają  umowę następującej treści: 
 

§1 
 
Udzielający Zamówienia powierza, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie ..............................................., wynikającym  z umowy 
zawartej przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

§2 
 
Przyjmujący Zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
wykonuje czynności służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów 
objętych opieką przez Udzielającego Zamówienia. 
 

 
 
 
 
 



§3 
 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z należytą 
starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i ogólnie przyjętymi zasadami etyki 
zawodowej. 
 

§4 
 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

a)przyjmowania pacjentów w przychodni Udzielającego Zamówienia według 
harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; 
b)realizowania wizyt w domu pacjenta według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 
1 do umowy; 
c)prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
ustaleniami wewnętrznymi Udzielającego Zamówienie. 

         Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu 
         Zamówienia i osobom trzecim, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji. 
         Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom trzecim jest możliwe jedynie na podstawie 
         obowiązujących przepisów prawa; 

d)wydawania orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, 
opinii i zaświadczeń według obowiązujących przepisów prawa; 
e)przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883); 
f)uczestniczenia w programach promocji zdrowia, w których udział bierze Udzielający 
Zamówienia; 
g)kierowania pacjentów zadeklarowanych na badania z pakietu POZ, do wartości nie 
przekraczającej …............. miesięcznie. W razie przekroczenia powyższego limitu 
Przyjmujący Zamówienie będzie obciążony powstałą różnicą powyżej kwoty..….. złotych 
miesięcznie. Na koniec każdego miesiąca Przyjmujący Zamówienie otrzyma miesięczne 
zestawienie rodzaju i ilości wykonanych badań. 

 
§6 

 
Przyjmujący Zamówienie w czasie realizacji umowy wydaje stosowne polecenia personelowi 
średniemu zatrudnionemu u Udzielającego Zamówienia i kontroluje ich wykonanie. 
                                                     

§7 
 
1.Przyjmujący Zamówienie poddaje się kontroli Udzielającego Zamówienia oraz Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
2.Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 

 
 



§8 
 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest udokumentować Udzielającemu Zamówienia fakt 
zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. W sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. z 2011 r. 293, poz. 1729).w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania 
niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze  skutkiem natychmiastowym. 
Przyjmujący  Zamówienie zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia przez 
cały okres trwania niniejszej umowy. 
1.Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i uzyskania prawa orzekania o czasowej niezdolności do pracy, przed 
przystąpieniem do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2.Przyjmujący Zamówienie rozlicza się osobiście z Urzędem Skarbowym i Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i ponosi samodzielnie ryzyko prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej. 
3.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.  
4.Inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie nie mogą ograniczać dostępności i 
jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych. 
5.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminów wewnętrznych, instrukcji i innych 
przepisów porządkowych wydanych przez Udzielającego Zamówienia. 
6.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego 
Zamówienia. 
7.W  przypadku nieobecności Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zabezpieczenia 
zastępstwa przez lekarzy posiadających umowę z Udzielającym Zamówienia, w celu  
zapewnienia ciągłości realizacji niniejszej umowy. O fakcie nieobecności Przyjmujący 
Zamówienie ma obowiązek natychmiast powiadomić Udzielającego Zamówienia. 
8.Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie będzie prowadził wobec Udzielającego 
Zamówienia działalności konkurencyjnej, narażającej Udzielającego Zamówienia na szkodę. 
 

§9 
 
Udzielający Zamówienia zapewnia Przyjmującemu Zamówienie: 

a)nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne 
będące przedmiotem niniejszej umowy oraz z  pomieszczeń socjalnych na terenie zakładu 
opieki zdrowotnej; 
b)niezbędne do wykonywania świadczeń leki, materiały medyczne, druki (druki recept 
odpłatnie),  sprzęt, środki ochrony oraz środki czystości; 
c)prowadzenie rejestracji pacjentów oraz nadzorowaną archiwizację dokumentacji 
medycznej; 



d)prowadzenie dokumentacji finansowej świadczeń i rozliczeń z Narodowym Funduszem 
Zdrowia; 
e)wypłatę wynagrodzenia określonego w §10 umowy. 

 
§10 

 
1.Strony ustalają, że okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. 
2.Miesięczne wynagrodzenie ustalane będzie zgodnie z zapisami Protokółu negocjacji z dnia 
............................ r., kończącego konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
..................................................................... . 
3.W wyniku negocjacji ustalono, że miesięczna należność będzie wyliczana w następujący 
sposób: „liczba przepracowanych godzin przez Przyjmującego Zamówienie x stawka godzinowa 
w wysokości ........... (...............................................) złotych”.   
4.Podstawą wypłaty jest rachunek wystawiony przez Przyjmującego Zamówienie. 
5.Strony dopuszczają możliwość renegocjacji umowy w zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego 
paragrafu w przypadku podwyższenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie jej 
obowiązywania puli środków finansowych przeznaczonych dla Udzielającego Zamówienia za 
świadczone przez Przyjmującego Zlecenie usługi. 
6.Wypłata należności będzie dokonywana nie wcześniej niż dwudziestego piątego dnia miesiąca, 
następującego po miesiącu rozliczeniowym,  na rachunek bankowy wskazany przez 
Przyjmującego Zamówienie. 
 

§11 
 
Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia .................. 2012r. do dnia 
................................... r. 
 

§12 
 
1.Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 
2.Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji 
gdy: 

a)w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy stwierdzono nie wypełnianie 
warunków umowy, ograniczanie dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
zawężanie ich zakresu lub złą ich jakość; 
b)Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 
przeniósł na  osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego Zamówienia; 
c)Przyjmujący Zamówienie nie udokumentuje w terminie trzydziestu dni od daty 
podpisania niniejszej umowy zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej;  
d)Przyjmujący Zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i 
zawodowej; 
e)Przyjmujący Zamówienie popełni przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
sądowym, które uniemożliwia dalszą realizację umowy; 



f)Przyjmujący Zamówienie opuści bez uzgodnienia miejsce świadczenia usług, nie 
przystąpi do realizacji umowy lub odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość 
alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia; 

3.Umowa może być rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przez 
każdą ze Stron bez podania przyczyny, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca. 
4.Umowa ulega rozwiązaniu, gdy zajdą okoliczności, za które Strony nie ponoszą 
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy. 
5.W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany 
jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia wszystkie związane z jej 
wykonywaniem sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie trwania umowy 
dokumenty. 
  

§13 
 
1.Żadna ze Stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody drugiej 
Strony. 
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zachowania tajemnicy służbowej i 
zawodowej. 
3.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się, iż w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a 
także po jej rozwiązaniu z jakichkolwiek przyczyn, zachowa w bezwzględnej tajemnicy i nie 
będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego 
Zamówienia jakichkolwiek informacji dotyczących Udzielającego Zamówienia lub podmiotów z 
nim współpracujących, w tym powierzonych mu przez pacjentów, które to informacje uzyskał 
przy realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał lub 
informacje te są publiczne dostępne lub są dostępne dla podmiotów, z którymi się kontaktuje 
albo też ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, 
jednakże tylko w niezbędnym zakresie. 
 

§14 
 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. 
nr 112, poz. 654). 
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3.Bez odpowiedniej pisemne zgody drugiej Strony, umowa, jak i prawa i obowiązki z niej 
wynikające nie mogą być przeniesione lub scedowane zarówno w części jak i w całości 
przez jedną ze Stron niniejszej umowy na osobę trzecią. 
4.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, nie będzie to 
miało wpływu na ważność pozostałych zapisów umowy. W takim przypadku strony 
sformułują postanowienie zastępcze, którego cel gospodarczy będzie równoważny lub 
zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

 
 
 
 



§15 
 

1.W razie zajścia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz 
jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, 
umawiające się strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia 
w drodze obopólnego porozumienia. 
2.W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania 
przez stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 
 

§16 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§17 
 

Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
 

§18 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
UDZIELAJ ĄCY ZAMÓWIENIA    PRZYJMUJ ĄCY ZAMÓWIENIE 


