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UMOWA 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

(projekt) 

 

zawarta w dniu ………….. 2019 r. w Parczewie, pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą w Parczewie 

przy ul. Kościelnej 136 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzony przez VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy Sądu 

Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  pod nr KRS 0000015873, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 

5391333279, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Janusza Hordejuka, zwanym dalej 

Udzielającym Zamówienia 

 

a 

 

………………….., z siedzibą w ……….. ul……………….., wpisaną do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi ………….……, KRS: …………………., 

REGON: …………………, NIP: …………………., reprezentowaną przez: 

……………………………. 

zwaną dalej Przyjmującym Zamówienie 

 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej                                  

i świątecznej opieki zdrowotnej przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz pacjentów Poradni 

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie, z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, 

zamieszkałych w powiecie parczewskim oraz innych zgłaszających się świadczeniobiorców 

spoza powiatu parczewskiego. 

2. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 udzielane są: 

1) w warunkach ambulatoryjnych i obejmują: 

a) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie                        

z pacjentem lub telefonicznie; 

b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości 

leczenia lub pielęgnacji; 

c) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa 

wyżej w lit. a. 

2) w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy i obejmują: 

a) poradę lekarską udzielaną w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta; 

b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,                             

w tym świadczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające                            

z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji; 

c) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą, o której mowa                           

w lit. a. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przed udzieleniem świadczenia do potwierdzenia 
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uprawnień świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej.   

4. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał świadczenia zdrowotne z wykorzystaniem 

własnego jednorazowego sprzętu medycznego, leków, wyrobów medycznych oraz środków 

pomocniczych. 

5. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał świadczenia zdrowotne z wykorzystaniem 

własnego sprzętu i aparatury medycznej do udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki                  

w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, 

określonego w Załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.                

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej                                 

(Dz. U. z 2019 poz. 736 ze zm.).   

6. Przyjmujący Zamówienie zapewni wyposażenie zespołów wyjazdowych oraz ich transport. 

7. Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na udostępnienie pracownikom Przyjmującego 

Zamówienie systemu informatycznego (CGM CliniNET, CompuGroup Medical) stosowanego 

przez Udzielającego Zamówienia w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej i rozliczeniowej oraz dokumentacji medycznej a także pozwalającym                                    

na utworzenie komunikatu sprawozdawczego do NFZ z realizacji umowy zgodnie                                          

z obowiązującymi przepisami prawnymi w ramach świadczeń objętych niniejszą umową .  

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się na własny koszt do powzięcia wszelkich działań 

technicznych oraz organizacyjnych niezbędnych do podłączenia, uruchomienia i prowadzenia 

obsługi systemu informatycznego, o którym mowa, o którym mowa w ust. 7. 

9. W okresie trwania Umowy Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do obsługi systemu 

informatycznego, o którym mowa w ust. 7 w zakresie wskazanym w ust. 7. 

10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wprowadzać do systemu informatycznego,                   

o którym mowa w ust. 7 dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia, w zakresie 

wskazanym w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 

sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym                        

do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.),                              

z wyłączeniem porad udzielonych telefonicznie, o których przekazywane będą zbiorcze dane 

w postaci liczby udzielonych porad. 

11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zobligować pracowników, o których mowa w ust. 

10 do zapoznania się z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz Polityką Bezpieczeństwa 

Przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie. 

12. Koordynator Przyjmującego Zamówienie z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do Działu 

Metodyczno-Organizacyjnego z zapotrzebowaniem na recepty zawierającym potrzebne dane.  

13. Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych                       

oraz badań diagnostyki obrazowej, które wykonywane będą w komórkach organizacyjnych 

Udzielającego Zamówienia na podstawie zleceń pracowników Przyjmującego Zamówienie.  

14. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

świadczeniobiorcom, zgłoszonych do Udzielającego Zamówienia w godzinach innych                                

niż godziny określone w §2 ust. 1 umowy i wobec których istnieje obowiązek kontynuacji 

udzielania świadczeń zdrowotnych, np.: iniekcji. O takich przypadkach Udzielający 

Zamówienia zobowiązany jest poinformować Przyjmującego Zamówienie w formie pisemnej 

za potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 2 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 2, są realizowane przez lekarzy lub 

pielęgniarki Przyjmującego Zamówienie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1800do 800 
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dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 

800 dnia danego do godziny 800 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych, a w razie 

potrzeby, w miejscu przebywania pacjenta. 

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 2 udzielane będą jednocześnie przez 

minimum 2 zespoły lekarsko-pielęgniarskie, tj.: dwóch lekarzy i dwie pielęgniarki,                                         

z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby wyjazdu jednego zespołu wyjazdowego będzie składał się 

on z personelu, o którym mowa powyżej. 

3. W przypadku stanu nagłego (dotyczy świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, 

jak i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy) odpowiednio lekarz                                    

lub pielęgniarka Przyjmującego Zamówienie zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przyjazdu 

zespołu ratownictwa medycznego. W razie potrzeby Przyjmujący Zamówienie gwarantuje we 

własnym zakresie transport sanitarny (bez lekarza, jak też z lekarzem) dla pacjenta, który 

wymaga takiego transportu.  

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż spełnia warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 ze zm.) wykonywanych w ramach 

niniejszej umowy i będzie realizował umowę z wykorzystaniem aparatury i sprzętu 

medycznego, określonych w Załączniku nr 5 w/w Rozporządzenia. 

 

§  3 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

sprawozdawczości statystycznej, na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069) oraz Zarządzeniem                             

Nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej. 

2. Przekazanie dokumentacji medycznej Udzielającemu Zamówienia następuje według zasad 

określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest prowadzić rejestr porad udzielonych telefonicznie 

przez lekarza zawierający co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, datę i godzinę udzielonej 

porady, imię i nazwisko lekarza udzielającego porady, przedmiot udzielonej porady.  

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3 jest zgodny z prowadzoną dokumentacją medyczną. 

5. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany 

przekazać rejestr, o którym mowa w ust. 3 Koordynatorowi Udzielającego Zamówienia                 

w terminie do 7-go dnia następnego miesiąca. 

6. Przyjmujący Zamówienie składa w dniu zawarcia umowy wykaz sprzętu i aparatury medycznej 

oraz personelu, o którym mowa w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 ze zm.) według wzorów stanowiących Załącznik nr 1 - 

Wykaz personelu udzielającego świadczeń oraz Załącznik nr 2 – Wykaz sprzętu 

wykorzystywanego do udzielania świadczeń do niniejszej umowy. 

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 musi być aktualizowany w razie zaistniałych potrzeb                              

i każdorazowo dostarczany Udzielającemu Zamówienia najpóźniej na 3 dni robocze przed 

zmianą i rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych przez daną osobę. W sytuacjach 

losowych Przyjmujący Zamówienie przekazuje niezwłocznie informacje o zmienionym 

składzie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków w zakresie zasad 

środowiskowych obowiązujących podmioty świadczące usługi na rzecz Udzielającego 
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zamówienia, określonych w Systemie Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN-ISO 

14001:2005 w załączniku nr 7 oraz wyraża zgodę na przeprowadzanie w tym zakresie kontroli 

przez Inspektora ds. Środowiska Udzielającego zamówienia. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że jego pracownicy będą przestrzegać przepisów 

BHP i ppoż., w tym zasad określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy wg PN-N-18001:2004, określonych w załączniku nr 8 oraz wyraża zgodę                                            

na przeprowadzanie w tym zakresie kontroli przez Inspektora ds. BHP Udzielającego 

zamówienia. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę do kontaktu                        

z Inspektorem ds. BHP Udzielającego zamówienia we wszelkich sprawach związanych                               

z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykazania w Systemie Zarządzania Obiegiem 

Informacji (SZOI) Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia                  

w Lublinie cały personel medyczny, który będzie realizował przedmiot umowy oraz cały sprzęt 

medyczny i wyposażenie przeznaczone do realizacji niniejszej umowy. 

11. Koordynator Przyjmującego Zamówienie zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi 

Udzielającego Zamówienia harmonogram na kolejny okres rozliczeniowy z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

12. Harmonogramy mają być przekazywane w wersji papierowej oraz w zakodowanej 

elektronicznej wersji w pliku Excel i przesłane na następujący adres e-mailowy: 

metorg@spzozparczew.pl, tel. 83 355 22 15; 83 355 21 83. 

 

§  4 

1. Przyjmujący Zamówienie zapewnia, iż świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki  

zdrowotnej będą wykonywane przez wykwalifikowany personel, na aparaturze i sprzęcie 

medycznym gwarantującym skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z warunkami i wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                                                             

(Dz.U. z 2019 r., poz. 175.) oraz z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz., 736 ze zm.) i Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 1. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń będących 

przedmiotem niniejszej umowy z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności 

zawodowych. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać: 

1) przepisów określających prawa pacjenta, 

2) przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, w szczególności wszelkich 

przepisów dotyczących zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają miesięczne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………….. zł brutto.  

2. Wynagrodzenie umowne ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy, w tym koszty dojazdu do pacjenta, czy też koszty ewentualnego transportu pacjentów. 

3. Wypłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 uzależniona 

jest od prawidłowego sporządzenia faktury i potwierdzenia wykonanych świadczeń w systemie 

informatycznym CGM CliniNET.  
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4. Faktura powinna być wystawiona po terminie realizacji przedmiotu umowy (miesiącu) przez 

Przyjmującego Zamówienie.  

5. Zapłata z tytułu wykonania umowy nastąpi w terminie do 60 dni od dnia złożenia Udzielającemu 

Zamówienia prawidłowo wystawionej faktury za świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej                                

i świątecznej opieki zdrowotnej, których udzielenie zostanie potwierdzone w systemie 

informatycznym CliniNET Udzielającego Zamówienia. Jeżeli termin płatności upływa w sobotę, 

niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, to płatności dokonuje się następnego dnia roboczego. 

6. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego 

Zamówienia. 

7. Ewentualna czynność mająca na celu zmianę wierzyciela z niniejszej umowy może odbyć się 

wyłącznie za zgodą podmiotu, który utworzył Udzielającego Zamówienia, wyrażoną                           

pod rygorem nieważności na piśmie. 

 

§  6 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373, ze zm.). 

2. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez 

organy zewnętrze upoważnione ustawowo do kontrolowania jednostki, co do: 

1) sposobu udzielania świadczeń, w tym wystawiania skierowań na badania laboratoryjne i rtg, 

2) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane 

świadczenia, 

3) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej związanej z udzielanym świadczeniem 

zdrowotnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie                                                          

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu               

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

oraz w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

4) udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 1127), 

5) używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania 

świadczeń, 

6) zagadnień sanitarno-epidemiologicznych, 

7) innego przedmiotu kontroli. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

  

§  7 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem 

umowy ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie. 

2. W zakresie rozliczeń regresowych między stronami umowy w związku z odpowiedzialnością 

solidarną, o której mowa w ust. 1 Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności jeśli 

szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie lub też nie ponosi 

odpowiedzialności w stopniu w jakim szkoda była następstwem przyczyn leżących po stronie 

Przyjmującego Zamówienie. Powyższe oznacza w szczególności, że w przypadku kiedy 

Udzielający Zamówienia zapłaci odszkodowanie (w tym zadośćuczynienie) jako dłużnik 

solidarny, Udzielający Zamówienia będzie uprawniony do żądania od Przyjmującego Zamówienie 

zwrotu całości lub części zapłaconej przez niego kwoty tytułem takiego odszkodowania (w tym 

zadośćuczynienia) w zależności od okoliczności, a zwłaszcza od winy Przyjmującego Zamówienie 

oraz od stopnia w jakim przyczynił się do powstania szkody. 
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3. Przyjmujący Zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów 

medycznych i stosowanie procedur medycznych. 

4. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej 

umowy, opłat składek ZUS, zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność 

gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. Przyjmujący Zamówienie 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy sposób zatrudnienia osób skierowanych                                    

do realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie przez Przyjmującego Zamówienie osób, które 

będą udzielać świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 umowy, nie może powodować                             

po stronie Udzielającego Zamówienia obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego od wynagrodzeń otrzymywanych przez te osoby od Przyjmującego 

Zamówienie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń w związku z powyższym                                   

po stronie Przyjmującego Zamówienie, skutkujących obciążeniami finansowymi dla 

Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do pokrycia w całości 

tych obciążeń.  

 

§  8 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, która obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą zgodnie                                     

z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2190, ze zm.). 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia                                  

i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu            

w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć nową 

polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający zawarcie 

umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej 

umowy ubezpieczeniowej. 

 

§ 9 

1. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz                            

od świadczeniobiorców, uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej lub ich przedstawicieli 

bądź opiekunów z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy pod 

rygorem rozwiązania umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie ma prawo przyjmować opłaty od pacjentów nieuprawnionych                          

do świadczeń opieki zdrowotnej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku zlecenia 

wykonania badań diagnostycznych takim pacjentom, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany 

do zapłaty za takie badania wg cen z cennika obowiązującego aktualnie u Udzielającego 

Zamówienia.  

 

§ 10 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 

wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                    

(Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1010) oraz/lub podlegają ochronie  w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 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). 
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2. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia porozumienia regulującego kwestie udostępniania 

przez Udzielającego Zamówienie i wykorzystywania przez Przyjmującego Zamówienie, danych 

osobowych pacjentów. 

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i/lub ust. 2 przez Przyjmującego Zamówienie, 

Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

 

§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od godz. 08.00 dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.06.2021 

r., z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy będzie realizowany przez Przyjmującego Zamówienie 

do godziny 8.00 dnia następnego, chyba że Narodowy Fundusz Zdrowia (lub inny płatnik) określi 

inaczej. 

2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji postanowień 

umownych w zakresie dotyczącym spraw organizacyjnych, sposobu rozliczeń finansowych, 

zakresu sprawozdawczości oraz innych zmian w treści umowy w trakcie jej realizacji, jeżeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Udzielający Zamówienia może także dokonać zmian 

umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między 

innymi w zakresie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp. W takim 

przypadku w miejsce postanowień niniejszej umowy wchodzą przepisy z nowo wprowadzonych 

przepisów prawa obowiązujące w zakresie przedmiotowej umowy.  

 

§ 12 

1. Udzielający Zamówienia może nałożyć kary umowne na Przyjmującego Zamówienie                                          

w następujących kwotach i sytuacjach: 

1) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za naruszenie istotnych postanowień umowy, za każdy 

przypadek, z zastrzeżeniem, iż: 

a) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za nieuzasadnioną przerwę w ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych zgodnie z zapisem, o którym mowa w § 2 ust. 1 – za każdy 

stwierdzony przypadek; 

b) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych złotych) za pobieranie nienależnych opłat                                    

od pacjentów za udzielone świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 – za każdy 

stwierdzony przypadek; 

c) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie                         

z harmonogramem – za każdą godzinę, 

d) 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu 

aktualnej i opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej (bądź jej kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Przyjmujący Zamówienie) lub dokumentów 

potwierdzających opłacenie wymaganych składek ponad termin wskazany w § 8 ust. 3; 

e) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za utrudnianie przeprowadzenia kontroli – za każdy 

stwierdzony przypadek; 

f) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za nieprzekazanie dokumentacji medycznej                                                     

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5, jak też harmonogramu, o którym mowa                                    

w § 3 ust. 12. 

g) 1000,00 zł (tysiąc złotych) za każde naruszenie obowiązków wynikających z § 9 i § 10. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron,                             

z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie zapłaci 

karę umowna Udzielającemu Zamówienie w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy.  

3. Udzielający Zamówienia może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej. 
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§ 13  

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia za trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy dalsze 

obowiązywanie umowy nie leży w interesie Udzielającego Zamówienia. 

2. Udzielający Zamówienia może także wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadku: 

1) rozwiązania umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne 

w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy; 

2) zmniejszenia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Udzielającego  

Zamówienia na kolejny okres rozliczeniowy w zakresie objętym niniejszym umową. 

3. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego: 

1) w przypadku gdy dalsze wykonywanie niniejszej umowy przez Przyjmującego Zamówienie 

z przyczyn obiektywnych stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (np.: zmiana siedziby 

Przyjmującego Zamówienie);  w takim przypadku Przyjmujący Zamówienie w piśmie 

zawierającym wypowiedzenie powinien szczegółowo wskazać jakie obiektywne przyczyny 

uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dalsze wykonywanie przez niego niniejszej umowy. 

4.  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

5. Za rażące naruszenie istotnych postanowień umowy przez Przyjmującego Zamówienie, 

uprawniające Udzielającego Zamówienia do rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa                  

w ust. 4 uznaje się w szczególności: podanie nieprawdziwych danych w ofercie oraz naruszenie 

zapisów § 2, § 3 ust. 1 i 2, § 4, § 8, §10. 

6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy przywołane                

w niniejszej umowie, w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                   

8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki                           

zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej                            

(Dz. U. z 2019 r., poz. 736 ze zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, ze zm.) z oraz przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

2. Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, a które nie zostaną rozstrzygnięte                       

polubownie, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego Zamówienia. 

3. Do wszelkich kontaktów pomiędzy stronami wyznaczeni zostają Koordynatorzy stron: 

1) Koordynatorem Udzielającego Zamówienie 

jest …………………………………………………. (tel. ………,                                                                         

e- mail: ……………………) 

2) Koordynatorem Przyjmującego Zamówienie 

jest …………………………………………………. (tel. ……………….,                                                         

e- mail: ……………………).  

 

§ 16 

1. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia 

umowy nie naruszają praw osób trzecich. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki, a ich zmiana jest zmianą umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.  
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……………………………………             …………………………………… 

Udzielający Zamówienia     Przyjmujący Zamówienie 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz personelu udzielającego świadczeń 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz sprzętu wykorzystywanego do udzielania świadczeń 

3. Załącznik nr 3 - Przekazywanie dokumentacji medycznej do Archiwum Dokumentacji 

Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej Przyjmującego Zamówienie 

5. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

6. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

7. Załącznik nr 7 – Zasady środowiskowe dla wykonawców / podwykonawców 

8. Załącznik nr 8 – Zasady BHP dla wykonawców / podwykonawców 

 


