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Załącznik nr 3 do 
Szczegółowych Warunków 
Konkursu Ofert

Stalowa Wola, dnia .........................
…....................................

…....................................

…...................................

Ja niżej popisana(y), świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 
kodeksu karnego przewidującego karę  pozbawienia wolności  do lat  3  za składanie 
fałszywych zeznań, mając na uwadze treść art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz.217, z późn. zm.)

oświadczam,

iż nie byłam(em) karana(y) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam 
z pełni praw publicznych.
Ponadto oświadczam, że nie nie jestem; 

1)  zawieszona(y)  w  prawie  wykonywania  zawodu  ani  ograniczona(y) 
w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich

2) ukarana(y) karą zwieszenia prawa wykonywania zawodu,

3) pozbawiona(y) możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem 
środka  karnego  zakazu  wykonywania  zawodu  ani  też  zawieszona(y) 
w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

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



Załącznik Nr 4 do
Szczegółowych Warunków
Konkursu Ofert 

UMOWA  Nr     /
o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej

zawarta w dniu  ….............................. roku  w Stalowej Woli pomiędzy:
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli ul. Staszica 4 reprezentowanym przez  
mgr inż. Edwarda Surmacza – p.o. Dyrektora, zwanym w treści umowy; Szpital       

a
- lek med. Imi ę i Nazwisko zam. ul. …...................................., 
PESEL  …... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , NIP  …...................................                          
posiadającym prawo wykonywania zawodu Nr ….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ., oraz zezwolenie na wykonywanie 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej Nr  …... . . . .. . . . . . . . . . . . . .                       
zwanym w treści umowy; Lekarz

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 
217) Strony zawierają umowę o następującej treści;

§1
1. Szpital udziela zamówienia, a Lekarz wybrany w trybie konkursu ofert, przyjmuje obowiązek udzielania 

specjalistycznych  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  chirurgii  naczyniowej  polegających  na 
wykonywaniu  czynności  służących  zachowaniu,  ratowaniu,  przywróceniu  lub  poprawie  zdrowia  oraz 
innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia, a w szczególności wykonywanie procedur 
medycznych w zakresie chirurgii naczyniowej objętych katalogiem zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków 
zawierania  i  realizacji  umów  w  rodzaju:  leczenie  szpitalne  -  zgodnie  z  aktualnym  stanem  wiedzy 
medycznej,  ogólnie  przyjętymi  zasadami  etyki  lekarskiej  i  należytą  starannością,  przy  wykorzystaniu 
sprzętu, aparatury i innych środków Szpitala, niezbędnych do udzielania świadczeń – w siedzibie Szpitala 
tj. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,  ul. Staszica 4.

2. Lekarz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o zawodzie 
lekarza, zasad kodeksu etyki lekarskiej oraz obowiązujących w Szpitalu regulaminów i Statutu, a także 
przepisów bhp i p/poż.

3. Lekarz oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, spełnia wymogi określone w art. 
18 ustawy o działalności leczniczej oraz, że nabył fachowe kwalifikacje i posiada niezbędne uprawnienia 
do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wymienionym w ust.1.

§2
1.  Realizację  zadań  określonych  w  §1  niniejszej  umowy  Lekarz zobowiązuje  się  wykonywać  wg 

uzgodnionego ze Szpitalem harmonogramu.
2. Lekarz zastrzega sobie prawo do; 

1) ustalania i przedkładania  Szpitalowi harmonogramu pracy na każdy miesiąc kalendarzowy, do 20 
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty harmonogramem.
2)  zmiany  harmonogramu w trakcie  jego realizacji  z  ważnych przyczyn spowodowanych nagłymi 
i nieprzewidzianymi sytuacjami, za zgodą Szpitala.
3) zapewnienia przerwy w realizacji umowy spowodowanej;

a)  udziałem  w  szkoleniach,  zjazdach  i  konferencjach naukowych,  a  więc  związanych  z 
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nie przekraczającej łącznie 15 dni w roku
b) nieobecnością z innych przyczyn niż wymienione w pkt.a, lub przekraczającą  ustalony wyżej 
limit,  w  ilości  nie  więcej  niż  30  dni  w  roku,  przy  czym  nieobecność  ta  (bez  prawa  do 
wynagrodzenia) nie może obejmować całego miesiąca kalendarzowego.

3. W sytuacji,  gdy przedłożony harmonogram nie gwarantuje zabezpieczenia świadczeń,  o których mowa 



w §1 ust. 1  Szpital, w ciągu 5 dni od dnia jego przedłożenia, ma prawo wnieść zastrzeżenia i uzgodnić 
z Lekarzem niezbędne zmiany harmonogramu.

4.  Z  uwagi  na  zobowiązania  Szpitala  wobec  pacjentów  i  NFZ  Lekarz  ma  obowiązek wcześniejszego 
powiadomienia  Szpitala o zamiarze skorzystania z przysługujących mu dni  wolnych,  o których mowa 
w ust. 2, pkt 3a i 3b, na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną nieobecnością

§3
Realizacja postanowień  niniejszej umowy przez  Lekarza nie jest świadczeniem pracy w ramach stosunku 
pracy.

§4
Kontrolę merytoryczną nad udzielaniem świadczeń objętych niniejszą umową, w imieniu  Szpitala sprawuje 
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej lub lekarz wskazany przez niego.

§5
Lekarz przyjmuje obowiązek poddania się rocznej ocenie efektywności pracy oraz kontroli przeprowadzanej 
lub zleconej przez Szpital, w szczególności co do;

a) sposobu udzielania świadczeń,
b)  gospodarowania powierzonym sprzętem, aparaturą  medyczną  i  innymi  środkami  niezbędnymi  do 
udzielania świadczeń,
c) dokonywania rozliczeń udzielanych świadczeń  i  należności za czas realizacji zadań wynikających 
z umowy,
d) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości. 

§ 6
1. Lekarz  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  oraz  sprawozdawczości  wg 

przepisów obowiązujących w  Szpitalu. Prowadzenie dokumentacji medycznej musi być dokonywane na 
bieżąco, w sposób czytelny, z uwzględnieniem zużytych leków, materiałów i sprzętu medycznego podczas 
wykonywania zadań objętych niniejszą umową.

2. Lekarz jest  ponadto  zobowiązany  do  zawarcia  we  własnym  zakresie  umowy  ubezpieczenia  od 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 z późn.zm.).

§ 7
Zgodnie z art. 33 ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych, ponoszą solidarnie Lekarz i Szpital.

§ 8
1.  Lekarz zobowiązuje się  do zachowania tajemnicy danych osobowych, informacji  organizacyjnych oraz 

wszelkich innych ustaleń dotyczących  Szpitala nie podanych do publicznej wiadomości.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1  Szpital może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym 

oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 9
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres …..... lat tj. od  …..................... do …............................
2. Strony  dopuszczają  możliwość  wcześniejszego  rozwiązania  umowy  za  miesięcznym  okresem 

wypowiedzenia na skutek oświadczenia woli złożonego przez jedną ze stron.
3. Umowa  może  zostać  przedłużona  ponad  czas  określony  w  ust.  1  na  warunkach  określonych  w 

obowiązujących przepisach.

§ 10
1. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia wskutek oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona 

rażąco narusza istotne postanowienia umowy. Rozwiązanie umowy następuje wówczas w następnym dniu 
po doręczeniu pisemnego oświadczenia lub w dacie wskazanej przez składającego oświadczenie.

2. Umowa ulegnie rozwiązaniu bez wypowiedzenia, jeżeli dane podane w ofercie przez  Lekarza okażą się 



nieprawdziwe.
3.  Szpital rozwiąże  umowę  bez  wypowiedzenia  w  przypadku  nie  udokumentowania  zawarcia  umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  o której mowa w § 6 ust.  2, w terminie 3 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy przez Lekarza lub daty upływu okresu posiadanego ubezpieczenia. 

§ 11
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń objętych Umową w wysokości brutto ; 

a) …....,- zł (słownie: …..................... złotych) za każdą udokumentowaną godzinę realizacji zamówienia 
od godz. 700 do 1500 w dni powszednie;
b)  …....,-  zł (słownie:  ….......................  złotych)  za  każdą  udokumentowaną  godzinę  realizacji 
zamówienia od godz. 1500 do 700 rano dnia następnego, w dni powszednie;
c) …....,- zł (słownie: …....................... złotych) za każdą udokumentowaną godzinę realizacji 

2. Rozliczenie należności za udzielone świadczenia zdrowotne następuje w okresach miesięcznych. 
3. Podstawą wypłaty należności jest rachunek wystawiony przez Lekarza po zakończeniu miesiąca, którego 

dotyczy.  Rachunek  winien  być  zgodny  z  wykazem  godzin  sporządzonych  przez  wyznaczonego 
pracownika działu kadr na podstawie zrealizowanego harmonogramu, o którym mowa w §2 ust.1 oraz 
wpisów w dokumentacji medycznej i książce ewidencji oraz potwierdzony przez zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa lub osobę przez niego wyznaczoną. 

4. Wypłata należności następuje w terminie 14 dni od daty przyjęcia rachunku sporządzonego przez Szpital wg 
zasad z ust. 3, na rachunek bankowy wskazany na rachunku za świadczenie. W sytuacji  stwierdzenia 
niezgodności, zapłata należności zostanie wstrzymana do chwili ich wyjaśnienia.

5. Ponadto rachunek za udzielone świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w 
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.)

§ 12
Lekarz osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

§ 13
1. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności wymienione na wstępie niniejszej umowy oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.  Ewentualne  spory mogące wyniknąć  na tle  stosowania niniejszej  umowy będą  rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Szpitala.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem :
- 1 egzemplarz dla Lekarza, -  2 egzemplarze dla  Szpitala.

Lekarz:                                                                                                Szpital;

Do umowy należy załączyć:
1) Dyplom lekarza 
2) Dyplom posiadanej specjalizacji
3) Prawo wykonywania zawodu lekarza
4) Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
5) Zezwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej
6) Polisę OC (zgodnie z §6 niniejszej Umowy)


