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UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

/ 

zawarta w dniu ………………r. w Szczecinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZDROJE reprezentowanym 

przez: 
Danutę Śliwę –Dyrektora  

zwanym dalej : „Udzielającym zamówienia” 
a 

lek. med. ………………….. posiadającą specjalizację: w zakresie …………. oraz prawo wykonywania 

zawodu nr …………………, prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską wyłącznie w 

siedzibie podmiotu leczniczego zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, nr rejestru 

……………………………. oraz działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej i 

posiadającą NIP …………………. zamieszkałą w ………………….., ul. ……………………., zwaną dalej: 

„Przyjmującym zamówienie”. 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonywania stanowiące 

zadania Udzielającego zamówienia obowiązki udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w 

……………………………………………………… SPS ZOZ ZDROJE na zasadach określonych 

niniejszą umową. 
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 będą udzielane mieszkańcom województwa 

zachodniopomorskiego oraz innym osobom, które są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie obowiązki Przyjmującego zamówienie określa też 

dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, w tym szczegółowy 

opis przedmiotu postępowania. 

§ 2 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania stanowiących zadania Udzielającego zamówienia 

świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji obowiązującej u Udzielającego zamówienie przez pięć 

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz do pełnienia dyżurów 

medycznych zgodnie z ustalonym przez lekarza kierującego oddziałem harmonogramem. 

§ 3 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania niniejszej 

umowy. 

§ 4 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę pielęgniarską, administracyjną i 

gospodarczą, odzież ochronną (w tym fartuchy i rękawice) oraz pomieszczenia i inny sprzęt niezbędne 

Przyjmującemu zamówienie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się również zabezpieczyć pranie odzieży wymienionej w ust. 1. 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej prawem w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej dokumentacji medycznej. 

2. Przyjmujący zamówienie niezależnie od obowiązku określonego w ust. 1 zobowiązany jest do 

przedkładania Udzielającemu zamówienia sprawozdań z wykonanych w danym miesiącu świadczeń 

zdrowotnych, w formie i terminie uzgodnionym z Udzielającym zamówienia. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 i 2 może być udostępniana osobom trzecim i uprawnionym 

organom jedynie na zasadach określonych w stosownych przepisach. 
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§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych 

określonych w niniejszej umowie, w tym również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, w tym 

wirusa HIV, na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa. Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu zamówienia uwierzytelnioną kopię polisy, o której mowa w 

ust. 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania niniejszej 

umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku, gdyby nie złożył jej przed podpisaniem 

umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania 

umowy. Na 14 dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu zamówienia uwierzytelnioną kopię polisy na kolejny okres 

ubezpieczenia. 

3. Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego zamówienia do ujawnienia przed osobami 

kierującymi roszczenia odszkodowawcze danych dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Przyjmującego zamówienie. 

§ 7 

1. Za wykonanie świadczeń objętych niniejszą umową Udzielający zamówienia zobowiązuje się 

wypłacać Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości …………………. zł za jedną 

wykonaną procedurę. 

2. W zakresie wynagrodzenia określonego w ust. 1 Strony przyjmują jednomiesięczny okres 

rozliczeniowy oraz miesięczny limit w wysokości kwoty………… zł 

3. Z chwilą osiągnięcia limitu określonego w ust. 2 realizacja umowy w danym miesiącu ulega 

zawieszeniu. 

§ 8 

1. Należność za wykonane usługi, ustaloną zgodnie z § 7 Udzielający zamówienia wypłaci Przyjmującemu 

zamówienie na podstawie rachunku -przedłożonego w terminie 10 dni, po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego.  
2. Realizacja należności, o której mowa w ust. 1, na wskazane konto bankowe Przyjmującego zamówienie 

nastąpi nie później niż w ciągu 15 dni od dnia przedłożenia prawidłowo  wystawionego rachunku w 

Dziale Kadr  i  Płac Udzielającego zamówienia. Rachunek winien być uprzednio potwierdzony przez 

lekarza kierującego oddziałem lub w razie jego nieobecności przez zastępcę lekarza kierującego 

oddziałem. 

§ 9 

1.  Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż  gdyby zmierzał do podniesienia swoich kwalifikacji i w tym celu 

chciałby podjąć specjalizację wystąpi o zgodę do Udzielającego zamówienie.  

2.  Udzielający zamówienia oświadcza, iż gdyby był zainteresowany pozyskaniem lekarza posiadającego 

specjalizację w danej dziedzinie umożliwi Przyjmującemu zamówienie jej odbywanie poprzez udzielenie mu 

ulgi polegającej na zwolnieniu od udzielania świadczeń zdrowotnych w celu odbywania kursów i staży 

zgodnych z programem specjalizacji. 

§ 10 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdyby doszły do skutku postanowienia § 9 wiążąca je 

umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ulegałaby przedłużeniu do czasu uzyskania 

specjalizacji w dziedzinie zaakceptowanej przez udzielającego zamówienia, a następnie o okres równy 

okresowi trwania tej specjalizacji. 
2. W przypadku gdy doszło do rozwiązania, odstąpienia lub innej formy zakończenia umowy, o której mowa 

w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienia Przyjmujący zamówienie będzie 

zobowiązany do zwrotu Udzielającemu zamówienia równowartości ulg, o których mowa w § 9 określonych 
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ryczałtowo na kwotę za 1/21 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwolnienia od udzielania 

świadczeń zdrowotnych w celu odbywania stażu specjalizacyjnego.   

3. Zwrot nastąpi proporcjonalnie do okresu pozostałego do ustalonego w ust. 1 okresu obowiązywania 

umowy.   

§ 11 

       
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …………….r. do dnia ………………..r. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

1.  W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

właściwe przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia – poddają je pod rozstrzygniecie właściwego rzeczowo Sądu 

w Szczecinie. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego zamówienia i jeden 

dla Przyjmującego zamówienie. 

 

 

 

 

 

 ............................................                               .......................................... 

 (Przyjmujący zamówienie)                   (Udzielający zamówienia) 


