
UMOWA NR……………. 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 

Zawarta w dniu …… w …… pomiędzy ……………reprezentowanym przez Kierownika, zwanym 
dalej "Udzielającym Zamówienie" a  
 lek. ………………….…..., posiadającym prawo wykonywania zawodu nr ………. oraz  wpis do 
rejestru podmiotów leczniczych nr ……. zwanym dalej "Przyjmującym Zamówienie"  

Na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654) oraz obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146) oraz  
w oparciu o Protokół Komisji Konkursowej z dnia ………………strony zawierają umowę 
następującej treści:  

§ 1 
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

§ 2 
W przypadku potrzeb SPZ POZ nie dających się wcześniej przewidzieć Przyjmujący Zamówienie 
zobowiązany jest do wykonywania świadczeń w innych komórkach SPZ POZ wskazanych na 
piśmie przez Udzielającego Zamówienie ze wskazaniem miejsca, czasu  i harmonogramu ich 
udzielania.  

§ 3 
1. Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

wykonuje czynności służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów 
Udzielającego zamówienia, polegające w szczególności na wykonywaniu świadczeń 
zdrowotnych, o którym mowa w § 1. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest również wykonywać czynności wynikające z zasad 
udzielania świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 
§ 4 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w dniach  
i godzinach określonych harmonogramem udzielania świadczeń.    

2. Dni i godziny udzielania świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie podawane  
są do wiadomości pacjentów poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicy ogłoszeń  
w SPZ POZ. 

§ 5 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych zgodnie  

z aktualnym stanem wiedzy medycznej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej 
i należytą starannością, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego 
zamówienia, niezbędnych do udzielania pomocy medycznej.  

2. Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania 
świadczeń zdrowotnych określa Załącznik Nr 1 do umowy.  

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za ordynowanie leków, wyrobów 
medycznych i stosowanie procedur medycznych.  

4. Realizacja postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie nie jest 
świadczeniem w ramach stosunku pracy.  



§ 6 

Pełną kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawuje Kierownik SPZ POZ.  

§7. 
Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli: 
1.  Udzielającego Zamówienie, dotyczącej w szczególności:  

a. sposobu i jakości udzielania świadczeń;  
b. gospodarowaniu użytkowanym sprzętem, aparaturą  medyczną i innymi środkami 

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych;  
c. dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za 

udzielane świadczenia;  
d.  prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.  

2. Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i osób w zakresie   
dostępności i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych.  

§ 8. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do :  

1. prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej wg przepisów 
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z wymogami NFZ  

2. posiadania w czasie trwania umowy aktualnych badań lekarskich (badania lekarskie Przyjmujący 
Zamówienie wykonuje na własny koszt)  

3. przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego 
Zamówienia,  

4. znajomości i przestrzegania Statutu, Regulaminu Organizacyjnego SPZ POZ, przepisów 
określających prawa i obowiązki pacjenta. 

§ 9 
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do korzystania w razie potrzeby z konsultacji 
specjalistów będących lekarzami SPZ POZ oraz z badań diagnostycznych wykonywanych  
w pracowniach Udzielającego Zamówienie na zasadach niżej określonych.  

§ 10 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest ponadto do  

a. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku   
z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 2, 
również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV.  

b. okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przy podpisywaniu niniejszej 
umowy oraz dostarczenia kopii polisy,  

c. utrzymywania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej 
oraz wartości ubezpieczenia, zgodnej z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 
umownymi przyjętymi przez strony w tym zakresie. 

 
§ 11 

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu   
świadczeń zdrowotnych w niniejszej umowie wg zasad określonych w art. 26 i art. 27 Ustawy  
z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń będących przedmiotem 
niniejszej umowy i nie ma prawa do przenoszenia swoich obowiązków na inne osoby lub 
podmioty, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Przyjmującego 
zamówienie (np. choroba), które uniemożliwiają realizację umowy zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, Przyjmujący zamówienie za zgodą Udzielającego zamówienia ustala 



zastępstwo we własnym zakresie i przekazuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy 
osobie, która posiada aktualną umowę tego samego rodzaju z Udzielającym zamówienia, lub 
też innej osobie prowadzącej indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską i posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, specjalizacje do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 
Zastępstwo może zostać ustanowione na czas nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku wydłużenia 
tego okresu, Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę na zasadach określonych  
w § 18.  

 
§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 
organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego zamówienie 
niepodanych do wiadomości publicznej.  

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu umowy Udzielający zamówienia 
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym wystąpić o odszkodowanie na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

§ 13 
1. Strony ustalają, iż stawka z tytułu udzielania świadczeń określonych umową wynosi:  

…………………….brutto za 1 godzinę pracy. 
2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych.  

3. Podstawą wypłaty należności jest rachunek wystawiony w terminie do 3 dni  
po zakończeniu m-ca obrachunkowego (kalendarzowego) przez Przyjmującego zamówienie, 
zgodny z harmonogramem udzielania świadczeń 

4. Wypłata należności za świadczenia określone w § 1 i 2 następuje wyłącznie na konto bankowe 
wskazane na rachunku wystawionym przez Udzielającego Zamówienia.  

5. Realizacja przekazania należności następuje w ciągu………….. dni od daty przyjęcia rachunku 
przez SPZ POZ.  

6. Stawki określone w ust. 1 nie mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem ust. ust. 7-9.  

7. Na 2 (dwa) miesiące przed końcem roku kalendarzowego strony mogą przystąpić do negocjacji 
w przedmiocie ewentualnej zmiany stawek określonych w ust. 1 lit a) i b). Udzielający 
Zamówienia zastrzega sobie, iż zmiana wysokości stawki może polegać zarówno na wzroście jak 
i obniżeniu w zależności od wysokości środków finansowych uzyskanych od Narodowego 
Funduszu Zdrowia na kolejny rok kalendarzowy.  

8. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia co do nowych stawek każda ze stron może 
wypowiedzieć niniejszą umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec 
miesiąca kalendarzowego.  

9. W sytuacji zmiany sytuacji finansowej Udzielającego Zamówienia (np. uzyskania dodatkowych 
środków z NFZ, zwiększenia lub zmniejszenia finansowania z NFZ w zakresie, obejmującym 
świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy) w trakcie roku kalendarzowego 
strony dopuszczają możliwość przeprowadzenia negocjacji mających na celu ewentualną zmianę 
stawek, o których mowa w ust. 1 lit. a) Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

§ 14 
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że świadczy usługi na rzecz ludności i w ramach 

prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej w formie działalności gospodarczej oraz, że 
rozlicza się z podatku dochodowego w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.  

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż zgłosił swoją działalność gospodarczą w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych celem rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego.  

§ 15 
Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt :  

1. zabezpieczy odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przyjętymi 



normami w SPZ POZ.  

2. zobowiązuje się do posiadania aktualnego szkolenia z zakresu BHP,  

3. zobowiązuje się do posiadania/przeprowadzania aktualnych badań lekarskich, stwierdzających 
brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza.  

§ 16 
1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany poinformować Udzielającego Zamówienia  

o udzielaniu świadczeń na rzecz innego zakładu opieki zdrowotnej.  

§ 17 
Umowa zostaje zawarta na okres  ………………….. 

§ 18 
Udzielający Zamówienia może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wypowiedzenia 
umowy przez NFZ z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, a w szczególności:  
a) ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości,  
b) nie przekazywania, w ustalonym terminie przez Przyjmującego Zamówienie, wymaganych  

sprawozdań i informacji,  
c) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz 

przepisów prawa,  
d) nienależytego udzielania świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczenia ich 

zakresu.  

§ 19 
Udzielający Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:  
a. utraty przez przyjmującego Zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu,  
b.  popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie 

usług zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli popełnienie przestępstwa zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste.  

c.  nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez 
Przyjmującego zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
o której mowa w § 10. 

§ 20 
Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 21 
Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy 
w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji 
postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienie.  

§ 22 
Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich.  
 

§ 23 
W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 3 lat od jej rozwiązania lub ustania, 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
handlowych, organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, co do których Udzielający 
Zamówienie podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

§24 
W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia dokumenty i inne materiały dotyczące 
tajemnicy, o której mowa w § 23, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania 



umowy w związku z jej wykonywaniem.  

§ 25 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 
środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1510), ustawy z dnia 22.02.2019 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 537.), 

 
§ 26 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
 
 
 
..................................................   .......................................... 
Przyjmujący Zamówienie   Udzielający Zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 do umowy Nr ….. 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych  
zawartej w dniu ……. 

 

Zasady użytkowania sprzętu, aparatury medycznej  
oraz innych środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.  

1. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1  

i § 2 umowy korzysta z:  

a. bazy lokalowej Udzielającego zamówienia, w tym z pomieszczeń ambulatoryjnych,  

i pomieszczeń socjalnych  

b. z aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością (w używaniu) Udzielającego 

zamówienia,  

c. z leków i materiałów opatrunkowych Udzielającego zamówienia.  

2. Korzystanie ze środków wymienionych w pkt. 1 może odbywać się w zakresie niezbędnym do 

udzielania zleconych umową świadczeń zdrowotnych.  

3. Konserwacja i naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 odbywa się na koszt Udzielającego 

zamówienia.  

4. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać środków, o których mowa w niniejszym 

załączniku na cele odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność wynika  

z przepisów Udzielającego zamówienia i jest pobierana na jego konto.  

5. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za skutki awarii powstałej w czasie użytkowania 

wadliwej aparatury Udzielającego zamówienia w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.  

6. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek sprawdzenia stanu sprawności aparatury przed jej 

użyciem a jeśli awaria aparatury powstanie w trakcie udzielania zamówienia na świadczenia 

zdrowotne ma obowiązek podjęcia wszelkich działań, które zminimalizują negatywne skutki tej 

awarii dla zdrowia pacjenta. 

 

 
 
 
 
..............................................................  ........................................................... 
              Udzielający zamówienia              Przyjmujący zamówienie 


