
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

Nr ......../18 

 

zawarta w Krakowie w dniu ………………pomiędzy  

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 

Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, 

reprezentowanym przez: 

Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Udzielającym zamówienie 

a 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie  

 

 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., nr 160  ze zm.). 

 

§ 2 

1. Udzielający zamówienia powierza a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 

zakresie ………………na terenie i pacjentom Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 

1 na rzecz: 945 dzieci i młodzieży pomiędzy 9 a 19 rokiem życia zrzeszonej w klubach 

piłkarskich z 4 małopolskich powiatów w ramach projektu pn. „Profesjonalne sportowe 

badania lekarskie dla dzieci z Małopolskich Klubów Piłkarskich”. 

3. Wskazana w ust. 2 ilość dzieci może ulec zmianie na mniejszą lub/i większą. 

 

§ 3 

1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący zamówienie nie podlega 

kierownictwu Udzielającego zamówienie, jest samodzielny i niezależny od Udzielającego 

zamówienie w tym, w zakresie wyboru metody leczenia (sztuki lekarskiej) i ponosi 

wyłącznie odpowiedzialność za rozpoznanie choroby i wybór metody leczenia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie 

ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 

z należytą starannością. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie oraz szkolenia 

BHP i p/poż. Określone odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonywania zawodu i 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do 

udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, na co przedstawia 

stosowne dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej 

zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 



6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontrolom, przeprowadzanym przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1793 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z umowy zawartej   przez Zleceniodawcę z 

Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiadającym przedmiotowi niniejszej Umowy. 

7. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Zamawiającego  

w zakresie objętym niniejszą umową. 

8. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej  

oraz sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. 
 

§ 4 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że świadczenia zdrowotne będą udzielane w Krakowskim 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, miejscem udzielania świadczeń jest Centrum 

Ambulatoryjne – Poradnia Medycyny Sportowej. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się osobiście udzielać świadczeń zdrowotnych w 

zakresie określonym niniejszą umową, nieprzerwanie przez cały okres jej obowiązywania. 

3. Przyjmujący zamówienie może powierzyć wykonywanie oznaczonej części świadczeń 

będących przedmiotem niniejszej umowy w szczególności w razie przerwy w udzielaniu 

świadczeń, innej osobie za pisemną zgodę Udzielającego zamówienie. Osoba, której 

Przyjmujący zamówienie powierzył wykonanie umowy musi legitymować się 

stosownymi uprawnieniami, jednakże nie niższymi niż Przyjmujący zamówienie. 

4. Świadczenia udzielane będą zgodnie z harmonogramem świadczeń. 

 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie korzystać będzie nieodpłatnie z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu 

medycznego, materiałów medycznych, druków formularzy, sprzętu i materiałów 

biurowych Udzielającego zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

zawartej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za udostępnioną mu aparaturę 

medyczną i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Zleceniodawcy w zakresie, w jakim 

wykorzystanie tego sprzętu wiąże się z wykonywanymi świadczeniami przez 

Zleceniobiorcę. W razie zawinionego ich uszkodzenia Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że będzie korzystać z pomieszczeń i urządzeń 

Zleceniodawcy wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie może korzystać z 

własnego sprzętu, spełniającego wymagania przepisów prawnych i standardów 

medycznych. 

 

§ 6 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pierwszej czynności na rzecz Zleceniodawcy, 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności 

cywilnej, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. 2018 r. poz. 160 ze zm.) i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu polisy ubezpieczenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej  umowy. 



3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący 

zamówienie. 

 

§ 7 

Z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych Przyjmującemu zamówienie przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn udokumentowanej liczby porad/badań                  

w wysokości ………zł  za 1 poradę/badanie. 

 

§ 8 

1. Wypłata należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy następować będzie 

miesięcznie po zakończeniu miesiąca, którego wypłata dotyczy, w terminie 21 dni od daty 

przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, z potwierdzonym 

zestawieniem faktycznie wykonanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego 

porad/badań oraz liczby godzin udzielania świadczenia. 

2. Wypłata zostanie dokonana przelewem na konto Przyjmującego zamówienie, wskazane 

na fakturze (rachunku).  

3. Przez datę zapłaty na konto rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Na Przyjmującym zamówienie spoczywa obowiązek uiszczania należności publiczno – 

prawnych wynikających z odrębnych przepisów. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że z tytułu niniejszej umowy nie podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest/ nie jest* podatnikiem podatku VAT. 

7. Przyjmujący zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS. 

 

§ 9 

W razie opóźnienia w przekazaniu należności, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający 

zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przyjmującego zamówienie odsetek w wysokości 

odsetek ustawowych. 

 

 

§ 10 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ………………i obowiązuje do dnia 

31.11.2018 r. 

2. Umowa może zostać przedłużona za porozumieniem stron. 

 

§ 11 

1. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a)   z upływem czasu, na który została zawarta,   

b)   z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniodawcę, 

c) w skutek oświadczenia jednej ze stron ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 – miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

 

 



§ 12 
Ochrona danych osobowych 

1. Wyłącznie w celu wykonania przez Lekarza obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich wykonania Zamawiający  powierza 

Lekarzowi przetwarzanie danych osobowych pacjentów Zamawiającego zawartych w 

zleceniu badania.  

2. Lekarz zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie 

w celu i w zakresie ustalonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz  rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).  

3. Lekarz zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych 

osobowych do zastosowania środków zabezpieczających, o których mowa w ustawie 

o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2. Lekarz 

oświadcza, iż ma świadomość tego, iż w zakresie zapewnienia środków 

zabezpieczających przetwarzane dane, ponosi taką samą odpowiedzialność,  jaką ustawa 

nakłada na administratora danych.  

4. Przyjmujący Zamówienie ograniczy dostęp do powierzonych mu danych osobowych 

wyłącznie do pracowników Zamawiającego posiadających upoważnienia do 

przetwarzania danych. 

5. Lekarz zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na każde jego żądnie, w terminie 

3 dni od dnia otrzymania tego żądania, wszelkich informacji na temat przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych.  

6. Lekarz poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków 

dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym w 

szczególności o naruszeniu tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwym 

wykorzystaniu, przedkładając Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia tego naruszenia raport o przyczynach i sposobie naruszenia tych 

obowiązków oraz działaniach podjętych celem zapobieżenia tym naruszeniom w 

przyszłości.  

7. Lekarz poinformuje Zamawiającego  o wszelkich czynnościach prowadzonych przez 

jakikolwiek podmiot lub organ, w tym w szczególności przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, Policję lub Sąd, a dotyczących powierzonych mu przez 

Zamawiającego  do przetwarzania danych osobowych, w dniu rozpoczęcia tych 

czynności tak żeby Zamawiający mógł brać udział w tych czynnościach.  

8. Lekarz zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym podczas kontroli 

prowadzonej u Zamawiającego przez GIODO lub inne właściwe podmioty lub organy, w 

tym w szczególności do dostarczania na żądanie Zamawiającego  pisemnych wyjaśnień, 

dokumentów, zapisów dotyczących przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania 

danych osobowych, w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania.  

9. Lekarz ponosi wszelką odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego, jak i osób 

trzecich, za szkody powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych 

mu danych osobowych. 

10. Przez szkodę, o której mowa w ustępie poprzedzającym strony rozumieją również 

grzywny, jakie zostaną nałożone na Zamawiającego w związku z nienależytym 

przetwarzaniem przez Lekarza powierzonych mu danych osobowych.  

 



§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się: 

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia  

i wykonywania niniejszej umowy  

b) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych bezpośrednio lub 

pośrednio w związku z realizacją umowy dotyczących KCRiO, 

c) do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), 

d) do przestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji medycznej, w szczególności 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 168 z późn. zm.) i wydanych rozporządzeń, 
e) do nie wykorzystywania do innych celów niż realizacja umowy informacji 

przekazanych przez KCRiO. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być 

zwrócone KCRiO niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, 

f) do utrzymywania stałego kontaktu z oddziałami i komórkami organizacyjnymi 

Udzielającego Zamówienie, w których Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na 

podstawie nin. umowy udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem telefonu 

komórkowego.  

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Udzielającego 

Zamówienie kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia przepisów niniejszego paragrafu. 

3. Udzielający zamówienie może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego 

Przyjmującemu Zamówienie, lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

4. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Udzielającego Zamówienie szkody 

przekroczy wysokość kary umownej. 

 

  § 14 

1. W razie nie wykonania umowy polegającego na niestawieniu się w celu udzielania 

świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem określonym w § 4 ust. 5 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu Zamówienie  karę 

umowną w wysokości 100 zł za każdą godzinę nieobecności. 

2. W przypadku pisemnej lub ustnej uzasadnionej skargi pacjenta, jego rodziny lub 

opiekuna na Udzielającego Zamówienie, w sprawach dotyczących udzielania świadczeń 

zdrowotnych, z wyłączeniem skarg dotyczących zastosowania metod leczenia, za 

miesiąc, w którym uwzględniono skargę pacjenta potrąca się z wynagrodzenia 

Przyjmującego Zamówienie przypadającego za miesiąc, w którym udzielał świadczeń 

zdrowotnych: 

a) 10% - pierwsza skarga 

b) 20% druga skarga 

c) 30% - trzecia skarga  

3. W przypadku trzeciej skargi, o której mowa w ust. 2 Udzielający Zamówienia może 

również rozwiązać umowę z Przyjmującym Zamówienie bez wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym. 

4. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

5. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez niego niewłaściwej jakości 



wykonywania usługi lub nieprzedstawienie do miesiąca od dnia jej otrzymania decyzji 

 o uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Kara, o której mowa w ust. 1 może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego 

Przyjmującemu Zamówienie. 

 

  § 15 

1. W razie nie wykonania umowy polegającym na nieudzieleniu konsultacji w terminie 6 

godzin od zgłoszenia lub wyznaczonej przez pracownika Zleceniodawcy godziny 

konsultacji, zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 200 zł 

za każdy przypadek niewykonania. 

2. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcy niewłaściwej jakości wykonywania usługi 

lub nieprzedstawienie do miesiąca od dnia jej otrzymania decyzji o uzyskaniu wpisu do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Kara, o której mowa w ust. 1 może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego 

Zleceniobiorcy. 

 

  § 16 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

1. Kodeksu Cywilnego 

2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

 

§ 18 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą 

właściwe rzeczowo sądy powszechne ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Udzielający zamówienia     Przyjmujący zamówienie 

 

 

 

 


