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Umowa Nr …../2017 

o świadczenie usług medycznych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji oraz pełnienie dyżurów medycznych  

 
z dnia  ……………………... zawarta w Krakowie pomiędzy: 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie  30 – 224 Kraków, al. Modrzewiowa 22, 

wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 

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

351194736, reprezentowanym przez Dyrektora – Teresę Zalewińską - Cieślik 

zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiającym” 

a  

Panem   ……………………………………………………….. – ………………………………………… 

zam.       

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

 

wykonującym działalność medyczną jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:…… REGON  ………………….. 

   

zwanym dalej „Lekarzem” 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1  

Niniejszą umową Zamawiający zleca, a Lekarz zobowiązuje się, wykorzystując posiadane uprawnienia i 

kwalifikacje zawodowe, do świadczenia usług medycznych zabezpieczających funkcje i zadania 

Zamawiającego w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziałach Szpitalnych, Izbie Przyjęć, 

oraz innych komórkach organizacyjnych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w zależności 

od potrzeb w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, polegających w 

szczególności na podejmowaniu następujących czynności:                                                                                                             

a) badaniu  lekarskim: podmiotowym i przedmiotowym, przeprowadzonym zgodnie z                 

aktualną wiedzą medyczną, zakończonym postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego 

rozpoznania;  

b) kwalifikowaniu do zabiegów 

c) leczeniu, 

d) orzekaniu o stanie zdrowia, 

e) sprawowaniu opieki chirurgicznej nad pacjentami, dla których Lekarz jest lekarzem 

prowadzącym,  

f) sprawowaniu nadzoru nad pacjentami  oddanymi Przyjmującemu Zamówienie pod opiekę, 

g) udzielaniu konsultacji pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, 

h) wykonywaniu zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych. 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 2  

1. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, 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.  
2. Lekarz jest niezależny od Zamawiającego w zakresie wyboru metody leczenia (sztuki lekarskiej) i ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie czynności. 

3. Podpisując niniejszą umowę Lekarz składa swym podpisem oświadczenie, że posiada uprawnienia i 

kwalifikacje fachowe do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie tej umowy,  nie posiada 

przeciwwskazań zdrowotnych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyraża zgodę, by jego dane 

osobowe dotyczące wykonywania zawodu w siedzibie Zamawiającego na podstawie nin. umowy tj. imię i 

nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz posiadane specjalizacje i tytuły naukowe były podawane 
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przez Szpital do wiadomości pacjentom, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ubezpieczycielom oraz innym  

podmiotom uprawnionym do uzyskiwania tych danych.   

4. Organizacja zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych Zamawiającego, w których 

wykonywana będzie nin. umowa odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady priorytetowego charakteru 

udzielania świadczeń pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz 

przy uwzględnieniu zasady nadrzędności bezpieczeństwa pacjentów.  

5. Lekarz zobowiązuje się nie podejmować udzielania żadnych świadczeń zdrowotnych poza siedzibą 

Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych świadczeń mogłoby mieć wpływ na stan psychiczny lub fizyczny 

Lekarza w sposób zagrażający bezpieczeństwu pacjentów.  

6. Lekarz  nie może w tym samym czasie, w którym został w grafiku wyznaczony do udzielania świadczeń 

zdrowotnych u Zamawiającego, udzielać świadczeń zdrowotnych lub wykonywać inne czynności poza 

siedzibą Zamawiającego.  

7. Lekarz nie może w ramach niniejszej umowy udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, które nie są 

pacjentami Zamawiającego. 

8. Lekarz zobowiązuje się nie  prowadzić działalności konkurencyjnej będącej przedmiotem niniejszej umowy 

wobec Zamawiającego ani też  świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz 

podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Zakaz konkurencji obejmuje też zakaz  

namawiania pracowników i współpracowników Zamawiającego do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia 

działalności w innym podmiocie oraz zakaz kierowania pacjentów do innego podmiotu leczniczego 

prowadzącego działalność konkurencyjną do Zamawiającego w celu udzielenia pacjentowi w tym 

podmiocie świadczenia zdrowotnego w zakresie obejmującym działalność konkurencyjną. 

 

  

Miejsce i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych 

 

§ 3 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez Lekarza w czasie i w miejscu określonym w harmonogramie 

ustalonym w wyniku uzgodnień z Lekarzem kierującym Oddziałem Chirurgii Urazowej, Ortopedii  

i Rehabilitacji z uwzględnieniem postanowień ust. 3 nin. paragrafu pod warunkiem, że łączna liczba godzin 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez Lekarza w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 3 lit. a, 

wynosić będzie średnio 160 godzin miesięcznie. 

2. Grafik sporządzany będzie na okresy nie krótsze niż 1 miesiąc.  

3. Grafik  świadczenia usług medycznych ułożony zostanie przy założeniu, iż Lekarz :  

a) będzie świadczył usługi medyczne w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji oraz 

komórkach pomocniczych w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.05; 

b) będzie pełnił dyżury od godziny 15.05 do 7.30 we wskazane dni powszednie, a także w soboty, 

niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy  z zachowaniem ciągłości opieki w czasie 

określonym w harmonogramie ustalonym w wyniku uzgodnień z Lekarzem kierującym 

Oddziałem, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, min. 4 razy w miesiącu. Szczegółowy zakres 

obowiązków lekarza dyżurnego określa załącznik nr 1, 

c) będzie w tym czasie realizował świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia oraz prowadził  związaną z nimi dokumentację  medyczną;  

d) będzie obecny we wszystkie dni robocze na porannej odprawie lekarskiej i będzie uczestniczył w 

codziennej porannej wizycie lekarskiej;  

e) będzie współdziałał z innym personelem Zamawiającego w zakresie świadczonych usług 

medycznych, 

f) uprawniony będzie do nieobecności przez 26 dni roboczych w ciągu całego roku 

kalendarzowego, w konkretne dni ustalone w uzgodnieniu z Lekarzem kierującym Oddziałem.  

W przypadku gdy umowa rozpoczyna się lub kończy w trakcie roku kalendarzowego, dni 

nieobecności ustalane będą proporcjonalnie do  ilości dni obowiązywania umowy. Na czas swojej  

nieobecności Lekarz zobowiązany jest do wyznaczenia zastępstwa z Zespołu lekarskiego 

Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji w porozumieniu z Lekarzem kierującym 

Oddziału. 

g) uprawniony będzie do 10 dni nieobecności w danym roku kalendarzowym z tytułu 

nieświadczenia usług związanych z uczestnictwem  w dowolnych formach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych np.: sympozjach, kongresach, kursach itp. związanych z wykonywaną 

specjalnością. Dni wolne udzielane będą za zgodą Lekarza kierującego Oddziału, stają się 

nieobecnością usprawiedliwioną i płatną po dostarczeniu potwierdzenia uczestnictwa. 

Niewykorzystane dni nieobecności  nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. 

4. Pacjentów dla których Lekarz jest Lekarzem prowadzącym ustala Lekarz kierujący Oddziału. 
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5. Lekarz jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych osobiście. Zamawiający dopuszcza za 

zgodą Lekarza kierującego Oddziału, możliwość  zastępstwa  Lekarza przez innego Lekarza 

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym Oddziale lub Lekarza spoza Oddziału,  

jednakże pod warunkiem, że Lekarz ten przejmie wszystkie obowiązki Lekarza w czasie jego zastępstwa.  

6. W czasie, w którym świadczenia udzielane będą przez Zastępcę Lekarza, Lekarz nie będzie otrzymywał 

wynagrodzenia. Przepis ten nie dotyczy nieobecności Lekarza, o której mowa w ust. 3 lit. f.  

7. Lekarz pełni dyżury medyczne zgodnie z comiesięcznym harmonogramem dyżurów. W terminie do dnia 

15-go miesiąca poprzedzającego miesiąc dyżurowy Lekarz ustali z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa 

odpowiadające mu terminy pełnienia dyżurów lekarskich oraz poda dane personalne lekarzy dyżurujących 

w jego imieniu. W oparciu o zebrane informacje od wszystkich lekarzy dyżurujących Zamawiający 

opracuje harmonogram dyżurów lekarskich na następny miesiąc. Lekarz będzie obowiązany dokonać 

akceptacji harmonogramu w terminie nie później niż 5 dni przed upływem końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc pełnienia dyżurów. W przypadkach losowych można dokonać zmiany w 

harmonogramie dyżurów, lecz nie wcześniej niż po uzgodnieniu tego faktu z Zastępcą Dyrektora ds. 

Lecznictwa. Harmonogramy dyżurów przekazywane są po zakończeniu miesiąca do Sekcji Spraw 

Pracowniczych.  

 

Obowiązki Lekarza 

    

§ 4 

Lekarz dla uznania, że powierzone mu do wykonywania usługi medyczne wykonuje prawidłowo, jest 

zobowiązany do : 

a) wykonywania świadczeń określonych w § 1  w terminie określonym w grafiku  zgodnie z wiedzą 

medyczną i kodeksem etyki lekarskiej; 

b) udzielania pomocy lekarskiej w każdym przypadku nie cierpiącym zwłoki, który zdarzy się na terenie 

Szpitala, w przedsiębiorstwach leczniczych Zamawiającego; 

c) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pacjentów i praw pacjenta; 

d) prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz dokumentacji 

zbiorczej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 roku  w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015, poz. 2069 z 

późn.zm.) oraz zgodnie  ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego; 

e) przestrzegania regulaminów Zamawiającego i innych wewnętrznych aktów normatywnych 

obowiązujących w zakładach leczniczych Zamawiającego,  które zostały udostępnione Lekarzowi, a 

także przestrzegania przyjętego u Zamawiającego Systemu Zarządzania Jakością i standardów 

akredytacyjnych;  

f) udostępniania dokumentów dla osób przeprowadzających kontrolę świadczenia usług przez Lekarza  

w imieniu Zamawiającego  lub dla osób reprezentujących Zamawiającego w postępowaniach 

wszczętych przez Zamawiającego lub przeciwko niemu, w każdej sytuacji, w której dokumentacja ta 

jest potrzebna dla obrony interesów Zamawiającego. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w tym 

przepisie nie stanowi udostępnienia, o którym mowa w  ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta  z dnia 6.11.2008r.  (Dz. U. z 2017, poz. 1318 z późn. zm.); 

g) udostępnienia dokumentów dla osób, posiadających umocowanie w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, przeprowadzających kontrolę świadczenia usług przez Zamawiającego; 

h) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych 

Zamawiającego, które zostały Lekarzowi przedstawione, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących zapobieganiu zakażeniom;  

i) korzystania z dostarczonych przez Zamawiającego systemów informatycznych, posługiwania się nimi  

w celu uzyskania danych i rejestrowania danych o pacjencie, lekach, zastosowanych procedurach czy 

innych czynnościach; 

j) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej, na zasadach obowiązujących u Zamawiającego w tym 

korzystania z dostarczonych przez Zamawiającego systemów informatycznych, posługiwania się nimi  

w celu uzyskania danych i rejestrowania danych o pacjencie, lekach, zastosowanych procedurach czy 

innych czynnościach; 

k) podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia  

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i  lekarza dentysty (Dz.U. 2017, poz. 125 z późn. zm.);  

l) przekazywania ustnie lub sporządzania na piśmie informacji o zakresie i sposobie realizacji niniejszej   

umowy – na życzenie Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu; 

m) zobowiązany jest do dbania o mienie z którego korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a także 

będzie przestrzegał zapisów instrukcji użytkowania powierzonego sprzętu; 

n) niezwłocznego zgłaszania zauważonych awarii  i uszkodzenia sprzętu, którym  Lekarz się posługuje lub 
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który pozostaje do jego dyspozycji w okresie świadczenia usług;  

o) poddania się wewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązującym u Zamawiającego; 

p) posiadania i korzystania z odzieży i obuwia roboczego zgodnych z obowiązującymi u Zamawiającego 

wzorami; 

q) noszenia identyfikatora zgodnego z wzorem obowiązującym u Zamawiającego; 

r) stosowania się do zasad określonych w: 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego, 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 

s)  uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego wynikających z przepisów prawa i 

standardów przyjętych u Zamawiającego.  

 

 

§ 5 

 

1. Lekarz  jako lekarz prowadzący, sprawujący opiekę nad pacjentem, jest zobowiązany do: 

a) rozpoznania lub weryfikacji rozpoznania choroby dokonanego w czasie przyjęcia pacjenta do szpitala; 

b) wydawania zaleceń dotyczących sposobu leczenia, diagnostyki, sprawowania opieki i innych zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania z pacjentem; 

c) badania  stanu zdrowia pacjenta, prowadzenia jego leczenia oraz orzekania o stanie zdrowia w zakresie w 

jakim Lekarz zgodnie z zasadami wiedzy  lekarskiej uzna to za niezbędne; 

d) przygotowywania i przekazywania  informacji dotyczących  pacjentów  lekarzom sprawującym opiekę 

nad pacjentami od godziny 15.30 we wskazane dni powszednie, a także w soboty, niedziele, święta i dni 

ustawowo wolne od pracy. Jeżeli w Oddziale Lekarz kierujący Oddziałem przewidział wizytę 

popołudniową, informacje te przekazywane są w czasie takiej wizyty;      

e) prowadzenia dokumentacji pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami jak i 

standardami obowiązującymi u Zamawiającego; 

f) stwierdzenia zakończenia leczenia pacjenta i ustalenia daty jego wypisania ze Szpitala oraz 

przygotowania niezbędnej do tego dokumentacji;     

g) zawiadomienia rodziny o zgonie pacjenta w szpitalu i wypełnienia stosownej dokumentacji w przypadku 

zgonu pacjenta;  

h) informowania Lekarza kierującego Oddziałem o stanie zdrowia pacjentów i postępie w   diagnostyce i 

leczeniu.   

2. Lekarz prowadzący sprawujący opiekę nad pacjentami jest zobowiązany do monitorowania ich stanu zdrowia 

oraz  dokumentowania istotnych zdarzeń medycznych i czynności u nich wykonywanych.  

3. Lekarz kierujący Oddziałem może zobowiązać lekarza do wykonywania także innych zadań, o których mowa 

w ustępie 1 również wówczas, gdy nie jest ich lekarzem prowadzącym.  

 

 

 

Zależność Lekarza od Lekarza kierującego Oddziałem 

 

§ 6 

1. Lekarz kierujący Oddziałem jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Lekarza w zakresie 

organizacji udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych i w tym zakresie może podejmować wiążące 

go decyzje. Z tego także powodu Lekarz jest zobowiązany uzgadniać zakres wykonywania usług 

objętych niniejszą umową z Lekarzem kierującym Oddziałem.  

2. Lekarz kierujący Oddziałem nadzoruje leczenie pacjentów i w tym zakresie może wydawać Lekarzowi 

polecenia dotyczące zakresu i metod udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.  

 

 

Obowiązki Zamawiającego 

 

§ 7 

Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

a) stworzenia odpowiednich warunków w zakresie opieki nad pacjentami; 

b) zapewnienia wyposażenia w urządzenia i sprzęt medyczny oraz pokrywania kosztów jego napraw i 

konserwacji; 

c) zapewnienia możliwości wykonania koniecznej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;  
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d) zapewnienia możliwości zamówienia i przygotowania preparatów krwi dla pacjenta w celu ich 

przetoczenia;  

e) zaopatrywania w środki farmaceutyczne i materiały medyczne zgodnie z zasadami opisanymi w 

receptariuszu szpitalnym; 

f) zapewnienia przez całą dobę dostępu  do Sali Operacyjnej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii; 

g) udostepnienia Lekarzowi regulaminów i wewnętrznych aktów normatywnych  obowiązujących  u  

Zamawiającego. 

 

Uprawnienia kontrolne Zamawiającego 

 

§ 8 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Lekarza poprzez:  

a) żądanie informacji dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

b)  kontrolę dokumentacji medycznej; 

c) nadzór nad przestrzeganiem przepisów, w tym przepisów wewnętrznych Zamawiającego z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i ochrony przed zakażeniami 

szpitalnymi; 

d) kontroli zużycia materiałów medycznych, testów diagnostycznych oraz aparatury i sprzętu 

medycznego; 

e) kontrolę badania efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

f) kontrolę badania satysfakcji pacjentów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie a Lekarz wyraża na to zgodę , prawo do kontroli Lekarza przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Lekarz wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli udzielanych przez niego świadczeń 

zdrowotnych i wystawianych recept przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz.U.2016, poz. 1793 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (t.j. Dz.U. 2016 1536 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

3. W wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający: 

a) wydaje zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ; 

b) korzysta z innych uprawnień wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy . 

 

 
Odpowiedzialność Lekarza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

 

§ 9 

1. Lekarz ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Lekarza niniejszej umowy.   

2. Za szkody wyrządzone pacjentowi w wyniku udzielonych mu przez Lekarza, na podstawie niniejszej 

umowy świadczeń zdrowotnych, Lekarz odpowiada wobec pacjenta. Na takiej samej  zasadzie Lekarz 

odpowiada wobec osób trzecich, jeżeli osobom tym została wyrządzona szkoda w związku z wykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy.  

3. Jeżeli do naprawienia szkody, o której mowa w ustępie poprzedzającym został zobowiązany 

Zamawiający, a do jej wyrządzenia doszło na skutek działania Lekarza, Lekarz jest zobowiązany zwrócić 

Zamawiającemu wszystkie koszty, związane z obowiązkiem naprawienia szkody przez Zamawiającego, 

także jeżeli do naprawienia tej szkody, doszło wskutek zawarcia ugody pomiędzy Zamawiającym  lub 

jego ubezpieczycielem, a poszkodowanym.  

4. Lekarz ponosi także odpowiedzialność za straty i szkody, nie mieszczące się w zakresie określonym w 

ust. 1,a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku 

należytej staranności. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość szkody  

z należności wynikających z wystawionych przez Lekarza faktur/rachunków za udzielenie świadczeń 

zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy. 

 

Kary umowne 

 

§ 10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Lekarza, 
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Zamawiający może nałożyć na Lekarza  karę umowną do 5% wartości umowy z miesiąca poprzedzającego 

zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie w następujących przypadkach: 

a. nieudzielania świadczeń zdrowotnych  w miejscu i czasie ustalonym w sposób określony w niniejszej 

umowie; 

b. obciążania pacjentów  kosztami wyrobów medycznych w przypadkach o których mowa w art. 35 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz.U.2016, poz. 1793 z późn. zm.), 

c. odmowy udzielenia wyjaśnień kontrolującym dotyczących udzielanych przez Lekarza świadczeń 

zdrowotnych lub wystawionych recept  albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń 

pokontrolnych;  

d. nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych; 

2. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

3. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a nin. paragrafu nie będzie pobierana jeżeli nieobecność Lekarza 

spowodowana została chorobą udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim lub nieobecność taka została 

uzgodniona z Zamawiającym.                     

 

§ 11 

1. W razie gdy,  wyłącznie w wyniku niewykonania niniejszej umowy przez Lekarza,  Zamawiający zostanie 

zobowiązany przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne uprawnione organy do zapłaty kary umownej  albo 

w razie niezapłacenia Zamawiającemu  za udzielone świadczenia zdrowotne z powodu zawinionego przez 

Lekarza:   

a) obciążenia pacjenta uprawnionego do bezpłatnych leków lub wyrobów medycznych na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(t.j. Dz.U.2016, poz. 1793 z późn. zm.) ich kosztami lub wystawienia recepty osobie nieuprawnionej lub 

w przypadkach nieuzasadnionych; 

b) pobierania przez Lekarza nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem    

 umowy; 

c) nieuzasadnionej odmowy przez Lekarza udzielenia pacjentowi świadczeń; 

d) przedstawienia Zamawiającemu  niezgodnych ze stanem faktycznym danych mających wpływ na 

wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Zamawiającego z Narodowego Funduszu Zdrowia; 

e) gromadzenia przez Lekarza  informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej 

w sposób naruszający przepisy prawa  

– Zamawiający może żądać od Lekarza zwrotu zapłaconych Narodowemu Funduszowi Zdrowia kar 

umownych lub zapłaty niezapłaconego Zamawiającemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynagrodzenia 

w całości lub w części. 

 

Ubezpieczenie 

 

§ 12 

1. Przez cały okres wykonywania niniejszej umowy, Lekarz będzie dysponował aktualnym obowiązkowym 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych i będzie je 

utrzymywał przez cały okres wykonywania umowy.   

2. Lekarz zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kserokopii umowy lub umów ubezpieczenia i 

opłacenia składki.  

3. W przypadku, gdy Lekarz nie dostarczy przed końcem terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej 

nowej polisy, zostanie odsunięty przez Ordynatora Oddziału od realizacji świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem umowy.  

                                                                        

Wynagrodzenie 

 

§ 13 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit a), Lekarz 

otrzyma wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości ……………..zł brutto. 

2. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b) w 

wysokości …………… zł za każdą godzinę wyznaczoną do udzielania świadczeń zdrowotnych 

(słownie:  ………………….złotych). 

3. W przypadku nie udzielania świadczeń przez lekarza (§ 3 ust. 5 i 6), wynagrodzenie ulega 
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stosunkowemu zmniejszeniu z uwzględnieniem liczby przepracowanych dni. 
 

§ 14 

1. Wypłata należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy następować będzie miesięcznie po 

miesiącu, którego wypłata dotyczy w terminie 21 dni od przedłożenia Udzielającemu Zamówienie 

prawidłowo wystawionego rachunku, faktury VAT z potwierdzonym faktycznym wykonaniem 

świadczeń medycznych, dokonywanych przez Przyjmującego Zamówienie. 

2. Wypłata zostanie dokonana poprzez przelew na konto Przyjmującego zamówienie wskazane na 

rachunku/ fakturze VAT lub w kasie Udzielającego Zamówienie. 

3. Przez datę zapłaty na konto rozumie się datę obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienie. 

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/ 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 
 

Okres obowiązywania umowy 

 

§ 15 

1. Umowę zawiera się  na czas  określony od dnia podpisania od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.10.2020 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia.  

 

Rozwiązanie umowy 

 

§ 16 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie bez potrzeby jej wypowiadania w 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w tym w szczególności w kodeksie cywilnym, oraz jeżeli: 

a) Lekarz nie wyraził zgody na przeprowadzenie kontroli wykonania obowiązków określonych w     

niniejszej umowie lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych; 

b) zerwał albo nie kontynuuje umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszej umowie;  

c) nie wykonuje czynności, do których wykonania zobowiązał się na podstawie nin. umowy lub 

wykonuje je nienależycie; 

d) został skazany orzeczeniem Sądu Lekarskiego; 

e) utracił kwalifikacje zawodowe; 

2. W razie rozwiązania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  łączącej Zamawiającego  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Lekarz może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie bez uprzedniego    

 wypowiadania, jeżeli Zamawiający przez dwa kolejne miesiące zalega z zapłatą wynagrodzenia Lekarza. 
 

Poufność 

§ 17 

1. Lekarz 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 Zamawiającego, 

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 

Zamawiającego. Wszelkie nośniki takich informacji powinny być zwrócone Zamawiającemu 
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niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, 

f) do utrzymywania stałego kontaktu z oddziałami i komórkami organizacyjnymi Zamawiającego, 

w których Lekarz zobowiązany jest na podstawie nin. umowy udzielać świadczeń zdrowotnych 

za pośrednictwem otrzymanego telefonu komórkowego.  

2.Lekarz zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1.000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przepisów niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego Lekarzowi, 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 Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary umownej. 
 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 18 

1. Strony zgodnie ustalają, że wszystkie informacje powzięte w trakcie wykonywania niniejszej umowy  oraz treść 

umowy zachowają w tajemnicy i bez zgody drugiej strony nie udostępnią osobom trzecim, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy konieczność udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Strony zobowiązują się wszelkie powstałe w związku z wykonywaniem tej umowy spory w pierwszej 

kolejności rozstrzygać w drodze porozumienia. W razie nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów  strony ustalają sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.    

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w 

tym w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1638 z późn. zm.),  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 

2017, poz. 125 z późn. zm.) , ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. 

Dz. U z 2016 r. poz. 168 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 maja 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

Egzemplarze umowy 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Lekarza i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 Zamawiający                                                                         Lekarz 

 
 

 

    

 

 

 


