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UMOWA ZOZ/NSM/       /A/2022 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 
zawarta w dniu …………………. 2022 roku w Bolesławcu pomiędzy:  
 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4, 59-700 Bolesławiec, 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 
NIP 6121542507, REGON 000310338 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Kamila Barczyka  
zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia”,  
 
a 
 
lek. […] 
zamieszkałym: […] 
posiadającą/-cym: 
prawo wykonywania zawodu nr […] wydane przez DIL […], 
dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim,  
[ tytuł specjalisty w dziedzinie: … ] 
wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich […] prowadzonego przez DIL […] pod numerem 

księgi […]  
NIP […], REGON [….],  
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pn. […] i adresem do doręczeń […], 
 

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

zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie w […] w terminach  
i godzinach wynikających z miesięcznych harmonogramów, uzgodnionych pomiędzy stronami 
umowy oraz podanych do wiadomości Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej jako „NFZ”). 

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 obejmują działania służące zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a w szczególności: 
a) diagnostykę, leczenie, sprawowanie opieki nad pacjentami, 
b) ustalanie rozpoznania i leczenie pacjenta, 
c) konsultacje specjalistyczne i omawianie z personelem medycznym przypadków chorobowych, 
d) prowadzenie dokumentacji medycznej, 
e) dbanie o racjonalne zlecanie badań diagnostycznych i prawidłową gospodarkę lekami i innymi 
środkami i wyrobami medycznymi,  
f) wykonywania innych czynności wynikających z potrzeb Udzielającego zamówienie. 

3. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony od dnia … do dnia … 
 
 

§ 2 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia zleconych czynności ze szczególną 

starannością, wykorzystaniem obowiązujących standardów i procedur medycznych, zgodnie z 
aktualną wiedzą medyczną z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta, a także uzasadnionych 
interesów Udzielającego zamówienie. Będzie w tym zakresie współpracował z Udzielającym 
zamówienie i z jego personelem, mając na uwadze startowe cele drugiej strony. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami 
niezbędnymi do należytego wykonania zleconych zadań i obowiązków wynikających z niniejszej 
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umowy. Oświadcza również, że nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne 
uniemożliwiające, bądź utrudniające mu wykonywanie obowiązków i zadań lub narażające 
Udzielającego zamówienie na negatywne konsekwencje, a zwłaszcza wynikające z art. 132 ust. 3 w 
związku z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)  
W przypadku zaistnienia takich przeszkód Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie 
poinformować o tym Udzielającego zamówienie. 

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

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie obejmującym przedmiot umowy i ubezpieczenie to obejmuje okres trwania umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków 
określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s.1, dalej jako RODO). 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowania przepisów 
obowiązujących u Udzielającego zamówienie. 

7. Udostępnianie dokumentacji medycznej prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie odbywa się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. 
U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1876) a także z zasadami ustalonymi 
przez Udzielającego zamówienie. 

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

 
§ 3 

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

2. Przyjmujący zamówienie w celu należytego wykonywania świadczeń zdrowotnych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy jest zobowiązany do korzystania z badań diagnostycznych 
wykonywanych w pracowniach Udzielającego zamówienie. 

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

 
§ 4 

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

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany: 
a) 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, 
d) poddawać się we własnym zakresie i na własny koszt badaniom profilaktycznym na nosicielstwo. 
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§ 5 

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

2. Osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący zamówienie w 
imieniu Udzielającego zamówienie ma obowiązek ustalenia wysokości opłaty wg obowiązującego 
u Udzielającego zamówienie cennika. Należność za udzielone świadczenia pacjent jest 
zobowiązany uiścić w kasie lub u personelu pielęgniarskiego obecnego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. 

3. Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania pacjentów 
 – w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby – celem dalszej diagnostyki i leczenia, do innych 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

 
§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienie 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 oświadcza, że podda się kontroli przedstawicieli NFZ lub innych 
uprawnionych do tego organów w zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Z tytułu wykonywania przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy Udzielający 
zamówienie zobowiązuje się do wypłacania Przyjmującemu zamówienie określonego w ust. 2 
wynagrodzenia wynikającego ze zrealizowanych świadczeń zdrowotnych rozliczanych według 
Jednolitej Grupy Pacjentów (JGP) zakontraktowanej w ramach umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

2. Wysokość wynagrodzenia rozliczanego według JGP wynosi:  
a/ …………….. 
b/ …………. 
- i nie może przekraczać wartości świadczenia wskazanej w złożonej ofercie do ogłoszenia o stałym 
konkursie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, obowiązującym na dzień zawarcia umowy. 

3. W przypadku określenia kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy w sposób 
procentowy jego wartość określa się do liczby punktów JGP pomnożonej przez określony wyżej 
wskaźnik procentowy oraz złotówkę. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Przyjmującego zamówienie o numerze 
………………………………… w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od przedłożenia przez 
Przyjmującego zamówienie prawidłowo wystawionej faktury. Zmiana numeru rachunku 
bankowego wymaga aneksu o umowy. 

5. Fakturę wraz z indywidualnym harmonogramem udzielania świadczeń Przyjmujący Zamówienie 
składa u Udzielającego Zamówienie w terminie do 7 dni po wykonaniu czynności o których mowa  
w § 1. 

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

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

8. 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). 

 
§ 8 

1. Strony zgodnie postanawiają, że każda z nich może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 
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2. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku zalegania przez Udzielającego zamówienie z wypłatą wynagrodzenia za okres dwóch 
miesięcy.  

3. Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiąże w takim samym trybie umowę z Udzielającym 
zamówienie w zakresie świadczeń zdrowotnych które zostały zlecone Przyjmującemu zamówienie 
w ramach niniejszej umowy. 

4. Udzielający zamówienie może także rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,  gdy 
Przyjmujący zamówienie: 
a) zaniecha udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczy ich zakres, 
b) nie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, 
c) wykorzysta środki (materiały, leki, sprzęt itp.) udostępnione przez Udzielającego zamówienie na 
potrzeby inne, nie związane z realizacją niniejszej umowy; 
d) w sposób rażący naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy. 
e) w przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku posiadania 
obowiązkowego ubezpieczenia OC 

5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 ustala się karę umowną w 
wysokości 3 000 zł, płatną w terminie 14 dni od doręczenia pisma wzywającego do zapłaty kary 
umownej. W razie zwłoki z zapłatą Udzielający zamówienia naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody powstałej szkody, Udzielający zamówienie zastrzega prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.  

7. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych zobowiązań z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 
3. 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 zamówienie. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron umowy. 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:      UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE: 

          
 
 
 

 
 
 
 
osoba sporządzająca umowę: 


