
Załącznik Nr 3 do
Szczegółowych Warunków

Konkursu Ofert 
          UMOWA  NR      /O/15

                                                  o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zawarta  w  dniu  …..................  2015  r.  między  Samodzielnym  Publicznym  Zespołem  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej  Powiatowy Szpital  Specjalistyczny w Stalowej  Woli,  ul.  Staszica 4  –  wpisanym do rejestru 
Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej-  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd 
Rejonowy  w  Rzeszowie  pod  numerem  KRS  0000009325,  NIP;  865-20-75-413,  REGON;  000312567 
reprezentowanym  przez:  mgr  inż.  Edward  Surmacz  –   Dyrektora  -  zwanym  w  treści  umowy 
„ZAMAWIAJ ĄCYM” 

a

…................................................., z  siedzibą:  ….........................................,  posiadającą/cym  wpis 
w  CEIDG,  posiadającą/cym  prawo  wykonywania  zawodu  lekarza  nr  …..................,  NIP  …................, 
REGON: …..............., zwaną/ym w dalszym ciągu umowy „PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE”.

Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 
618 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1.  ZAMAWIAJĄCY zleca, a PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązuje się  do udzielania świadczeń 
zdrowotnych  w  zakresie  zabezpieczenia  usług  radiologii  obrazowej  poprzez  obsługę  aparatury 
medycznej, wykonywanie zdjęć rtg, wykonywanie badań CT oraz badań USG; interpretację i opisy 
wyników  badań  oraz  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  w  Pracowni Rentgenodiagnostyki 
Ogólnej,  Pracowni  Tomografii  Komputerowej  oraz  Pracowni  USG  Powiatowego  Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godz. 15 00 – 7 00 rano 
dnia  następnego  w  dni  powszednie  oraz  w  godz.  700  – 7  00  rano  dnia  następnego  w  soboty,  niedziele 
i święta  w dniach, w których lekarz etatowy nie może zapewnić wykonania badań z zakresu niniejszej umowy. 
2. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE, zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych przestrzegając 
ustawę  o  zawodzie  lekarza  oraz  zasad  kodeksu  etyki  lekarskiej,  zgodnie  z  aktualnym  stanem  wiedzy 
medycznej  i  należytą  starannością,  przy  wykorzystaniu  sprzętu,  aparatury  i  innych  środków 
ZAMAWIAJĄCEGO,  niezbędnych  do  udzielania  tych  świadczeń  oraz  obowiązujących  u  niego  Statutu, 
regulaminów, przepisów porządkowych, przepisów BHP i p/poż.
3.  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 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.
4.  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE  oświadcza,  że  zawarł  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 
cywilnej  wg art.  25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności  leczniczej,  spełniającą  warunki 
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu wykonującego działalność  leczniczą  (Dz.  U. Nr 293, 
poz. 1729) i zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy. 

§2

1.  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zapewni wykonywanie świadczeń o których mowa w §1 w terminach 
uzgodnionych z ZAMAWIAJĄCYM wg przedłożonego miesięcznego harmonogramu.
2.  Harmonogram,  PRZYJMUJĄCY  ZAMÓWIENIE zobowiązuje  się  przedłożyć  ZAMAWIAJĄCEMU 
do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc nim objęty.



3. W sytuacji,  gdy przedłożony harmonogram nie gwarantuje zabezpieczenia świadczeń  objętych niniejszą 
umową, ZAMAWIAJĄCY w ciągu 5 dni od dnia przedłożenia harmonogramu ma prawo wnieść zastrzeżenia i 
uzgodnić z PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE niezbędne zmiany harmonogramu. 

4.  Z  ważnych  przyczyn  wynikających  z  nagłych  i  nieprzewidzianych  sytuacji,  harmonogram może  ulec 
zmianie w trakcie jego realizacji za zgodą stron.

§ 3

PRZYJMUJĄCY  ZAMÓWIENIE  przyjmuje  obowiązek  poddania  się  kontroli  przeprowadzanej  przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności co do:

a) sposobu udzielania świadczeń,
b)  gospodarowania  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) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości.

§ 4

1.  Bezpośrednią  kontrolę  merytoryczną  nad  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  sprawuje  Kierownik 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej lub pełniący jego obowiązki.
2.   Pełną kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawuje ZAMAWIAJĄCY.

   § 5

PRZYJMUJĄCY  ZAMÓWIENIE  jest  zobowiązany  do  systematycznego  prowadzenia  dokumentacji 
medycznej w sposób czytelny oraz sprawozdawczości z uwzględnieniem zużytych leków, materiałów i sprzętu 
medycznego w czasie udzielania świadczeń wg przepisów obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 6

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE  ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 
objętych niniejszą umową, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.   

§ 7

1. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE zobowiązuje się do, zachowania tajemnicy informacji organizacyjnych 
oraz  wszelkich  innych  ustaleń  dotyczących  ZAMAWIAJĄCEGO  nie  podanych  do  publicznej 
wiadomości.

2. W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.1  ZAMAWIAJĄCY  może  rozwiązać  umowę  trybie 
natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 8

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia …..............  do dnia ….............
2. Umowa może zostać przedłużona ponad czas określony w ust. 1 na podstawie porozumienia stron.

§ 9

1. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia wskutek oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona 
rażąco narusza istotne postanowienia umowy. W takim przypadku rozwiązanie umowy następuje w następnym 
dniu po doręczeniu pisemnego oświadczenia lub w dacie wskazanej przez składającego oświadczenie.
2. ZAMAWIAJĄCY rozwiąże umowę  bez wypowiedzenia w przypadku nie udokumentowania w terminie 



3 dni  od  daty  podpisania  niniejszej  umowy przez PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE zawarcia  umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 1 ust. 4.
3. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
narusza warunki umowy lub jeżeli ZAMAWIAJĄCY na udzielanie świadczeń objętych niniejsza umową nie 
zawrze umowy z NFZ a także gdy środki uzyskane z takiej umowy będą niewystarczające. 

4.  Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  na  skutek  oświadczenia  woli  złożonego  przez  jedną 
ze stron,  na mocy porozumienia stron.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń w wysokości (brutto):
a)  ….......... za każdą godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dni powszednie,
b) …........... za każdą godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w soboty, niedziele i święta.

2.    Rozliczenie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych.
3.  Podstawą  wypłaty  należności  jest  rachunek  wystawiony  przez  PRZYJMUJĄCEGO  ZAMÓWIENIE 
potwierdzony  co  do  zgodności  z  harmonogramem  udzielania  świadczeń  przez  Kierownika  komórki 
organizacyjnej lub inną osobę upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4.   Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na rachunku za świadczenie następuje w 
terminie 14 dni od daty sprawdzenia poprawności rachunku z „Załącznikiem do rachunku” w którym należy 
wskazać  datę  wykonania świadczenia,  rodzaj  świadczeń  i  ich ilość.  Jeśli  nastąpi  niezgodność  rachunku z 
ewidencją czasu pracy, zapłata należności zostanie wstrzymana do chwili wyjaśnienia tejże niezgodności.
5. Rachunek za świadczenia musi odpowiadać  cechom dowodu księgowego określonym w ustawie z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.).

§ 11

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 ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
-1 egzemplarz dla PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE,
-2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.
     

 PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZAMAWIAJĄCY

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)


