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U M O W A 

ZOZ/NKP/Nr…A/202… 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 
zawarta w dniu … roku w Bolesławcu, po wyłonieniu oferty w wyniku konkursu, pomiędzy: 
 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, NIP 612-15-

42-507, REGON 000310338, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000024307, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001137, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Kamila Barczyka   

- zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia” 
 
a 
 
[…] 
- zwaną/-ym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie” o następującej treści: 

 
 

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

świadczeń zdrowotnych [w oddziale/oddziałach/jednostkach organizacyjnych] do których 
uprawniony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszą umową w terminach  
i godzinach wynikających z miesięcznych harmonogramów, uzgodnionych przez Strony  
z miesięcznym wyprzedzeniem.   

2. Miesięczne harmonogramy przewidywać będą wykonywanie zleconych czynności  
w oddziałach szpitalnych w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta oraz dni 
ustawowo wolne od pracy w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 dnia 
następnego. 

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 obejmują świadczenia wynikające  
z zakresu czynności pielęgniarki wskazanych w ustawie z dnia 15 lipca 2001 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 551) oraz rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. poz. 497) (stanowiące załącznik Nr 2 do 
umowy). 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania zleceń lekarskich zgodnie  
z art. 15 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  

5. Przyjmujący zamówienie, realizując świadczenie, współpracuje z personelem medycznym 
zapewniając pacjentom kompleksowość i ciągłość opieki medycznej.  

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami 
niezbędnymi do należytego wykonania zleconych zadań i obowiązków  wynikających  
z niniejszej umowy i że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub 
utrudniające  mu wykonywanie obowiązków i zadań  lub narażające Udzielającego 
zamówienia na negatywne konsekwencje, a zwłaszcza wynikające z art. 132 ust. 3 w związku 
z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych 
ze środków publicznych, w przypadku zaistnienia takich przeszkód  Przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować  o tym Udzielającego zamówienia. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia zleconych czynności zgodnie  
z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem Praw Pacjenta, 
dbałością o jego bezpieczeństwo oraz zgodnie obowiązującymi standardami i procedurami 
medycznymi, z uwzględnieniem szczególnej staranności obowiązującej przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, a także uzasadnionych interesów Udzielającego zamówienia.  

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych 
pacjenta i informacji z nim związanych a uzyskanych w związku z wykonywaniem zleconych 
czynności. Przetwarzania danych osobowych pacjenta i uzyskanych informacji Przyjmujący 
zamówienie może dokonywać wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i 
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na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia i tylko w celu i w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.     

9. Przyjmujący zamówienie odpowiada wobec Udzielającego zamówienia materialnie i prawnie 
za należyte wykonanie umowy, w tym za wykorzystanie sprzętu, a także racjonalne  
i ekonomiczne wykorzystanie leków, materiałów opatrunkowych i innych materiałów i środków 
– zużytych w związku z wykonywaniem zleconych czynności. 

10. Udzielający zamówienia zapewni Przyjmującemu zamówienie sprzęt i aparaturę, leki  
i materiały medyczne niezbędne do udzielania świadczeń. 

11. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do nieodpłatnego korzystania  
z wszystkich pomieszczeń socjalno-sanitarnych znajdujących się na terenie Udzielającego 
zamówienia w czasie świadczenia usług wynikających z umowy. 

12. Przyjmujący zamówienie może powierzać wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy innej osobie - o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym - w przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenie nagłe nieprzewidywalne)  
i wyłącznie za zgodą Udzielającego zamówienia, po zawiadomieniu go o zaistniałej sytuacji ze 
stosownym wyprzedzeniem. 

13. W przypadku wskazanym w ust. 1 Przyjmujący zamówienie ponosił będzie odpowiedzialność 
za działania i zaniechania w/w osoby jak za działania i zaniechania własne. 

14. Dla zachowania skuteczności zgłoszenia wystarczy dokonać go telefonicznie lub mailowo (za 
potwierdzeniem odczytania wiadomości). 

15. Osoba zastępująca Przyjmującego zamówienie rozlicza się bezpośrednio z Udzielającym 
zamówienie. W tym przypadku Przyjmujący zamówienie odstępuje od wystawienia rachunku 
Udzielającemu zamówienie. 

 
§ 2 

1. Udzielający zamówienia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykonywaniu 
przez Przyjmującego zamówienie zleconych w ramach umowy czynności. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany: 
a) z uwagi na szczególny charakter miejsca wykonywania zamówienia oraz współpracę  

z pracownikami Udzielającego zamówienie - znać przepisy i zasady bezpieczeństwa  
i higieny pracy, poddawać się szkoleniom i instruktażom wynikającym  
z obowiązujących przepisów w takim zakresie jakim jest to wymagane i konieczne przy 
wykonywaniu zleconych czynności w ramach niniejszej umowy, 

b) dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu 
wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

c) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać sfinansowanych we własnym 
zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie  
z obowiązującymi u Udzielającego zamówienia przepisami, 

d) poddawać się we własnym zakresie i na własny koszt badaniom profilaktycznym w celu 
uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego (lekarza medycyny pracy) 
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania czynności w ramach niniejszej 
umowy.  

 
§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w minimalnej ilości 
48 godzin miesięcznie. 

2. Niewyczerpanie limitu godzin określonych w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie 
Udzielającego zamówienia nie powoduje powstaniem żadnych roszczeń po stronie 
Przyjmującego zamówienie w stosunku do Udzielającego zamówienia.  

 
§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia lub upoważnionej przez niego 
osoby w każdym czasie podda się kontroli w zakresie powierzonych zadań oraz udzieli 
informacji o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz udostępni dokumenty niezbędne do 
oceny wykonywanych przez niego czynności. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz stosowania przepisów obowiązujących u Udzielającego 
zamówienia. 

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie 
odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia. 
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4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się uczestniczyć w tworzeniu i opracowywaniu procedur 
jakościowych i akredytacyjnych w tym również brać udział w komisjach, zespołach, jeżeli 
Udzielający zamówienia o to wystąpi. Czynności te, Przyjmujący zamówienie wykonuje  
w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia. 

 
§ 5 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony [maksymalnie 5] lat od dnia [...] do dnia [...] 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  
§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczenie to obejmować będzie cały okres trwania umowy.  

2. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku określonego w ust. 
1, Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 
§ 7 

1. Z tytułu wykonywania przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy, Udzielający 
zamówienia zobowiązuje się do wypłacania Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia  
w kwocie [...] zł brutto (słownie: [...] złotych) za każdą godzinę wykonywania zleconych 
świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych. 

2. Wynagrodzenie za niepełną godzinę oblicza się proporcjonalnie. 
3. Podstawą wystawienia faktury Przez Przyjmującego zamówienie jest indywidualny 

harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych, potwierdzony przez Pielęgniarkę 
Oddziałową lub jej Zastępcę oraz przez Pielęgniarkę Naczelną.  

4. Fakturę Przyjmujący zamówienie składa w ZOZ w Bolesławcu po zakończeniu miesiąca,  
w terminie do 7 dni za miesiąc poprzedni. Faktura będzie zawierała dane dotyczące 
Przyjmującego zamówienie zgodne z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi w przeciągu 30 dni od otrzymania przez 
Udzielającego zamówienia prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Numer rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie, który będzie służył do rozliczeń 
między stronami umowy [...] Zmiana rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie 
wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Przyjmujący zamówienie od 
niewypłaconego w terminie wynagrodzenia będzie miał prawo naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej. 

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i samodzielnie 
odprowadzi od wynagrodzenia składki ZUS i podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, 
przez podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - art. 54 ust. 5 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 633  
z późn. zm.) 

10. Od osób uprawnionych do bezpłatnej opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub 
na podstawie innych przepisów o bezpłatnej opiece zdrowotnej, za udzielone świadczenia, 
Przyjmujący zamówienie nie pobiera odpłatności. 

 
§ 8 

1. Strony zgodnie postanawiają, że każda z nich może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Udzielający zamówienia może także rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  
w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie: 
a)  zaniecha udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczy ich zakres, 
b) nie poinformuje Udzielającego zamówienia z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem  

o braku możliwości podjęcia dyżuru wg harmonogramu, 
c) będzie udzielał świadczeń zdrowotnych złej jakości, 
d) wykorzysta środki (materiały, leki, sprzęt itp.) przekazane przez Udzielającego zamówienia 

niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
e) w sposób rażący naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  
w przypadku zalegania wypłat wynagrodzenia przez Udzielającego zamówienia za okres dwóch 
miesięcy. 
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4. Udzielający zamówienia może ponadto rozwiązać umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiąże w takim samym trybie 
umowę z Udzielającym zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych które zostały zlecone 
Przyjmującemu zamówienie w ramach niniejszej umowy.   

5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust.2 pkt a), c), d) i e) ustala 
się karę umowną w wysokości 5% wartości ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia 
uzyskanego przez Przyjmującego zamówienie za miesiąc poprzedni. Jeżeli Przyjmujący 
zamówienie nie osiągnął wynagrodzenia za miesiąc poprzedni kara naliczana będzie  
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).  

6. Ponadto, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia kary umowne  
w następujących sytuacjach i wysokości: 

a) w przypadku nieuzasadnionej odmowy podjęcia zleconych czynności - w wysokości 
10% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, za każdy stwierdzony taki 
przypadek,  

b) w przypadku opóźnienia lub niepodjęcia wykonywania czynności zgodnie z ustalonym 
harmonogramem i zasadami określonymi w § 1 ust. 1 i 2umowy - w wysokości 5% 
wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, za każdy stwierdzony taki przypadek, 

c) niepoinformowanie Udzielającego zamówienia o powierzeniu wykonywania zleconych 
czynności innej osobie - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc 
poprzedni za każdy taki przypadek, 

d) w przypadku nieprawidłowego sporządzania dokumentacji medycznej w wysokości 
10% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni. 

7. W przypadku kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 6 umowy, gdy Przyjmujący zamówienie 
nie osiągnął wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, kara naliczana będzie od wynagrodzenia 
uzyskanego w najbliższym miesiącu. 

8. Kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 6 umowy, naliczane będą, jeżeli dojdzie do kolejnego 
uchybienia, mimo uprzedniego pisemnego wezwania Przyjmującego zamówienie do 
zaniechania naruszeń.  

9. Udzielający zamówienia zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wartość zastrzeżonych kar umownych, określonych w § 8 umowy, na zasadach ogólnych.  

10. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wpłaty na rachunek Udzielającego zamówienia kary 
umownej w terminie 14 dni od doręczenia pisma wzywającego do zapłaty kary umownej. 

11. W przypadku niezachowania terminu wpłaty kary umownej zostaną naliczone odsetki ustawowe 
za opóźnienie od całej wymaganej kwoty do dnia zapłaty. 

12. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych zobowiązań wobec 
Udzielającego zamówienia z przysługującego mu wynagrodzenia 

13. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  
w przypadku zalegania wypłat wynagrodzenia przez Udzielającego zamówienia za okres dwóch 
miesięcy, po uprzednim wezwaniu do Udzielającego zamówienia do należytego wykonania 
umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż siedem dni. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń na podstawie niniejszej umowy 
ponoszą w stosunku do poszkodowanego pacjenta solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący 
zamówienie. Strona, która zaspokoi roszczenie będzie uprawniona do żądania zwrotu spełnionego 
świadczenia od drugiej strony jako współdłużnika w zależności od jej przyczynienia się do powstania 
szkody.  
 

§ 10 

1. Strony zobowiązują się do: 
a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/w tym danych osobowych otrzymanych  

i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz do 
wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

b) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych wzajemnie 
otrzymanych, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym 
w umowie,  

c) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna ze stron, która 
podczas wykonywania przedmiotu umowy wejdzie w posiadanie informacji/danych 
(w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno 
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w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób 
informacji tych i danych osobowych nie powieli, 

d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 
e) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji, gdy 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, Strony wejdą w posiadanie 
informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych 
nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie 
przekaże zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki stronie, która jest 
uprawniona do korzystania z tych informacji/danych. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz przyjmuje do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z zasadami 
określonymi w/w przepisach może być uznane za naruszenie przepisów ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz dalsze przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot 
umowy. 

2. W razie sporu wynikłego na tle realizacji niniejszej umowy i w przypadku niemożności jego 
polubownego rozwiązania, będzie on podlegał rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby 
Udzielającego zamówienia. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

4. Integralną częścią Umowy są załączniki nr 1 i 2  
 

 
     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:           UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:  
 
 
 
 
 
……………………………………………..              …………………………………………….. 

 

Osoba sporządzająca umowę  
o udzielanie świadczeń zdrowotnych: 


