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Projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

SPZOZ/SAN/NO/ŚZ/……/2017 
zawarta w dniu ……….2017r. r. w Sanoku  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej ul.  800-lecia 26 38-500 Sanok,  

KRS nr : 0000059726 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego NIP : 687-16-40-438, Regon : 370444345 

reprezentowanym przez : 

Dyrektor -  mgr Henryk Przybycień   

zwanym dalej  ,, Udzielającym Zamówienia ”     

a, 

………………………………………….., z siedzibą : …………………… …., prowadzoną przez 

piel. …….. posiadającą prawo wykonywania zawodu nr ……… wydane przez  Okręgową Izbę 
…… w  ……… posiadającą wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 

Księgi …………….., REGON: ………………….., NIP: …………………… PESEL …………….  

zwanym dalej ,,Przyjmującym Zamówienie” 
 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  nr SPZOZ/ŚZ/11/2017 oraz na podstawie 

następujących przepisów: 

a. art. 26 i 27 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j.                      

z pózn.zm. ), 

b. art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U.2016.1793 t.j z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                                             

o działalności leczniczej (Dz.U.2016. 1638 t .j. z pózn. zm.), 

c. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251     

z późn. zm.), 

d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.2014.121t.j. z późn.zm.), 

e. innych przepisów znajdujących zastosowanie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, 

o następującej treści: 

 

 

    § 1 

1. Udzielający Zamówienie  zamawia a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te obejmują świadczenia pielęgniarskie 

udzielane  w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem zlecone przez 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub 

pielęgnacji lub udzielane w związku z porada lekarską oraz/lub w przypadkach uzasadnionych 

stanem zdrowia pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub pobytu. 

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba udzielającego Zamówienia tj. 

Poradnia POZ Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (stacjonarna)  przy  ul. 800-lecia 26 

i/lub miejsce zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (wyjazdowa).( o ile dotyczy)  

3. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport w celu 

realizacji przedmiotowych świadczeń zdrowotnych dotyczących wyjazdowej opieki 

pielęgniarskiej. ).( o ile dotyczy)  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w przypadku wykonywania świadczeń w miejscu 

zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy do pobrania tel. komórkowego przed rozpoczęciem 
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udzielania świadczeń oraz zdania go w siedzibie Udzielającego zamówienia po zakończonym 

udzielaniu świadczeń. 
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w przypadku wykonywania świadczeń w miejscu 

zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz zdania go w siedzibie Udzielającego 

zamówienia po zakończonym udzielaniu świadczeń.( o ile dotyczy) 

 

 

§  2 

1. Przyjmujący Zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy                   

w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie.  

2. Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych uzgadniają, co miesiąc obie 

strony w terminie do dnia 26-go danego miesiąca na miesiąc następny. Ze strony Udzielającego 

zamówienia osobą wyznaczoną do ustalania ww. harmonogramu, nadzorującą i koordynującą 
pracę w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej                             

i pielęgniarskiej jest Koordynator.  

3. Zmiany w harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być wprowadzone tylko za 

obopólną zgodą Przyjmującego zamówienie i Udzielającego zamówienia.  

4. Udzielający Zamówienia może zlecić Przyjmującemu Zamówienie wykonywanie innych 

świadczeń zdrowotnych lub wspomagających te świadczenia usług, na zasadach uzgodnionych 

przez strony w formie odrębnego porozumienia. 

5. Przedmiot świadczenia medycznego określony w ust.1 jest zgodny z materiałami 

szczegółowymi NFZ w tym zakresie. 

6. Za czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę przyjmuje się:  
- w dni powszednie - godziny od 1800 do 800 dnia następnego  

- w sobotę, niedzielę, święta i dni wolne od pracy - godziny od 800 do 800 dnia następnego lub. od 

godz. 800 do godz. 2000 oraz 2000do godz. 800 dnia następnego 

 

§  3 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

2.  O utracie uprawnień , o których mowa w ust. 1  Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest                

do poinformowania na piśmie Udzielającego Zamówienia. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego udzielania świadczeń zdrowotnych przy 

wykorzystaniu wiedzy i umiejętności  fachowych  z uwzględnieniem  postępu nauk medycznych 

z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie  z zasadami etyki pielęgniarskiej. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania: 

1) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, 

2) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego 

Zamówienia. 

3) zasad i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, 

4) wewnętrznych zarządzeń Udzielającego Zamówienia dotyczących organizacji pracy                        

i udzielania świadczeń.  
5. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia w razie konieczności, oryginałów 

dokumentów potwierdzających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych 

umową . 
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia  

odpowiedzialności cywilnej , zgodnie z zakresem art. 25 ustawy o działalności leczniczej. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest na dzień przed dniem obowiązywania niniejszej 

umowy, przedłożyć Udzielającemu Zamówienia kserokopię ważnej umowy ubezpieczenia ,                    

o której mowa w ust. 6. 
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8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa , 

w ust. 6 przez cały okres obowiązywania umowy. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć Udzielającemu Zamówienia. 

9. Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

a) odzież roboczą i odzież ochronną (fartuchy i obuwie ochronne) - spełniającej wymogi  

Polskich Norm, 

b) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp i ppoż, 
c) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych. 

d) posiadanie identyfikatora 

§  4 

1. Udzielający Zamówienia  zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie  dostęp do 

dokumentacji medycznej pacjentów objętych przedmiotem umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego udzielania świadczeń zdrowotnych 

przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności  fachowych z uwzględnieniem  postępu nauk 

medycznych, z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z zasadami etyki, przestrzegania 

przepisów prawa, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych zarządzeń i procedur 

obowiązujących w SP ZOZ w Sanoku. 

3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy 

zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§  5 

1. W czasie wykonywania świadczeń medycznych do podstawowych obowiązków Przyjmującego 

zamówienie należy:  
a) bieżąca ocena stanu pacjenta 

b) zapewnienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego łącznie z niezbędnymi i koniecznymi 

procedurami diagnostyczno-terapeutycznymi do momentu przekazania chorego lekarzowi 

pełniącemu dyżur  
c) udzielanie świadczeń zdrowotnych o jakości odpowiadającej aktualnemu poziomowi 

wiedzy i oraz obowiązujących standardów medycznych 

d) przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta 

e) dokładne i staranne prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej obowiązującej                 
w zakładzie w wersji papierowej i elektronicznej   

f) sprawdzanie ważności leków i na bieżąco uzupełnianie ich w ambulatorium i walizce 

wyjazdowej 

g) rejestracja i ewidencjonowanie pacjentów  Poradni POZ Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej (stacjonarna i wyjazdowa) jak również kodowanie tych świadczeń. 

2. W razie zaistnienia zdarzeń wymagających zwiększenia zakresu lub wymiaru świadczonych 
usług (katastrofy, wypadki, itp.), zdarzeń zakłócających pracę placówki (awarie itp.) i innych 
sytuacji wymagających interwencji, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest powiadomić  
Udzielającego Zamówienia. 

3.   Zmiana zakresu lub wymiaru usług określonych niniejszą umową wymaga uzgodnienia stron.  
 

§ 6 

Przyjmujący Zamówienie  udziela świadczeń pielęgniarskich przy wykorzystaniu materiałów 

medycznych, materiałów i artykułów sanitarnych dostarczonych przez Udzielającego Zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi standardami.  

§  7 

1. Do udzielania świadczeń objętych umową Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić 
Przyjmującemu Zamówienie nieodpłatny dostęp do tych środków znajdujących się                               
w dyspozycji Udzielającego Zamówienia, które są niezbędne do niezakłóconego udzielania 

świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:  

a) pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywanych  
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    do udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem  wymagań jakimi powinny te  

    pomieszczenia i aparatura odpowiadać, określonych w odpowiednich przepisach,                                   

b) możliwości nieodpłatnego zaopatrzenia w leki i środki farmaceutyczne określone  

    w receptariuszu  szpitalnym, 

c)  nieodpłatnego zaopatrzenia w niezbędny sprzęt jednorazowy i inne materiały konieczne do 

prawidłowego udzielania świadczeń jak: opatrunki, środki  dezynfekcyjne,  druki, itp.  

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody w mieniu 

Udzielającego zamówienie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku 

szkody znacznej wartości jej spłaty może zostać rozłożona na raty na podstawie odrębnego 

porozumienia zawartego pomiędzy stronami. 

3. Odpowiednia organizacja zapewnienia artykułów sanitarnych, leków i sprzętu medycznego oraz 

środków czystości i dezynfekcji, sterylizacji narzędzi a także wszelkich druków stosowanych          

w zakładach opieki zdrowotnych  obciąża Udzielającego Zamówienie. 

4. Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za 

wyrządzone szkody przy udzielaniu świadczeń określonych w § 1 niniejszej umowy.  

§ 8 

1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli  realizacji niniejszej umowy w zakresie 

udzielanych przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli przeprowadzonej przez 

Udzielającego Zamówienie, w tym kontroli przeprowadzonej przez upoważnione przez niego 

osoby.  

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie i w zakresie wynikającym z umowy zawartej 

pomiędzy Udzielającym Zamówienia a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

§ 9 

1. Przyjmujący Zamówienie nie może w trakcie wykonywania niniejszej umowy świadczyć usług 

zdrowotnych na terenie szpitala osobom nie będącymi pacjentami Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa pobierania dla siebie żadnych opłat od pacjentów za 

udzielane świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach niniejszej umowy. Stwierdzenie, 

ujawnienie powyższego faktu skutkować będzie  natychmiastowym rozwiązywaniem umowy. 

§ 10 

1. Strony zgodnie ustalają, że należność miesięczna z tytułu wykonywania zadań określonych                  

w niniejszej umowie wynosi: 

 1. w miejscu Udzielającego Zamówienia 

a) za 1 godzinę udzielania świadczeń przez pielęgniarkę w dni powszednie, robocze w 

sobotę, niedzielę, święta i dni wolne od pracy - …………… zł. brutto (słownie: ………. 

złotych) 

I/LUB 

2. w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy 

a) za 1 godzinę udzielania świadczeń przez pielęgniarkę w dni powszednie, robocze                     

w sobotę, niedzielę, święta i dni wolne od pracy -  - …… zł brutto  (słownie: 

………….. złotych) 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 Udzielający Zamówienia płacić będzie przelewem 

na konto bankowe Przyjmującego Zamówienie. 

3. Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie za dany miesiąc  na podstawie rachunku 

przedłożonego w Sekretariacie SP ZOZ w Sanoku. 

4. Termin zapłaty Strony umowy ustaliły na 21 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku. 

Przyjmujący Zamówienie ma prawo do naliczania odsetek ustawowych, tytułem 

nieterminowego regulowania należności. 

5. Wystawione przez Przyjmującego Zamówienie rachunki przed ich złożeniem do realizacji 

winny uzyskać zatwierdzenie: 
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a) pod względem medycznym przez Koordynatora nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

SPZOZ w Sanoku  a  w przypadku jego nieobecności przez  Dyrektora SP ZOZ lub osoby 

upoważnionej, 

b) pod względem merytorycznym przez Kierownika Działu Organizacji i Kontraktowania                                        

Usług Medycznych SPZOZ w Sanoku lub osoby upoważnioną. 
6. W razie świadczenia przez Przyjmującego Zamówienie usług zdrowotnych w stanie 

nietrzeźwym Udzielający Zamówienia może naliczyć karę umowną w wysokości 50% 

wynagrodzenia miesięcznego Przyjmującego Zamówienie za ostatni miesiąc. 

 

§ 11 

Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony tj. od 16.11.2017 r. do …… 

 

§ 12 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę przed upływem terminu, na który została zawarta : 

a) za 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia bez wskazania przyczyny  

b)   na mocy wspólnego porozumienia Stron  

c)   za 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zmian zasad finansowania                                     

i kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych . 

2. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem  

natychmiastowym w przypadku nieuregulowania należności w pełnej wysokości przez 

Udzielającego Zamówienia przez dwa kolejne okresy płatności wynagrodzenia (dwa kolejne 

miesiące) lub innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Oświadczenie                

o rozwiązaniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Jeżeli w toku wykonywania niniejszej umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przy jej zawieraniu a w szczególności w razie zmiany zasad finansowania                                 

i kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą 
umową, będzie to podstawa do wystąpienia Stron o renegocjację warunków umowy lub 

skrócenia/wydłużenia  okresu jej obowiązywania albo rozwiązania umowy w trybie określonym               

w § 12. 

   § 14 

1. W przypadku nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na 

Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości do 2% kwoty należności przypadającej 

na danego lekarza w danym miesiącu, który spowodował nieprawidłowość, za każde 

stwierdzone naruszenie, w przypadku: 

a) udzielania świadczeń przez osobę nieuprawnioną lub nie posiadającą kwalifikacji                              

i uprawnień do udzielania świadczeń w określonym zakresie,  

b) udzielania świadczeń w sposób i na warunkach nie odpowiadających wymogom określonym  

w obowiązujących przepisach i w umowie, 

c) nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie, 

d) obciążania pacjentów kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach o których 

mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

e) udaremniania kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienia, Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz inne uprawnione organy i podmioty albo niewykonania                                 

w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych,  

f) pobierania nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem umowy 

przez Przyjmującego Zamówienie,  

g) nieuzasadnionej odmowy udzielenia pacjentowi świadczeń przez Przyjmującego 

Zamówienie,  
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h) nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej przez Przyjmującego Zamówienie, 

nieterminowego przekazania dokumentacji medycznej do rozliczenia z Narodowym 

Funduszem Zdrowia przez Przyjmującego Zamówienie. 

i) Kary umowne nałożone przez Udzielającego Zamówienia podlegają kompensacie                       

z bieżącego wymagalnego zobowiązania.  

j) W przypadku gdyby wysokość poniesionej szkody przez Udzielającego Zamówienia 

przekraczała wysokość kary umownej, Udzielający zamówienia może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

k) Niezależnie od kary umownej Udzielający Zamówienia może dochodzić od Przyjmującego 

Zamówienie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do 

wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary 

umownej. 

§ 15 

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż świadczy usługi medyczne na rzecz ludności w ramach 

działalności gospodarczej, którą prowadzi i z tego tytułu rozlicza się z odpowiednim Urzędem 

Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz ponosi wszelkie inne obciążenia związane 

z prowadzoną przez siebie działalnością oraz  ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną 
działalnością.  

§ 16 

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że przy realizacji niniejszego zamówienia używał będzie 

wymaganą odzież roboczą i ochronną oraz posiadał będzie zaświadczenia o aktualnym 

przeszkoleniu z zakresu BHP i aktualności badań profilaktycznych, obowiązujących w zakładach 

opieki zdrowotnej.  

§ 17 

Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 18 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w czasie trwania  umowy, a także przez okres 2 lat 

od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia  do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji 

ekonomicznych, handlowych, organizacyjnych , technicznych i technologicznych Udzielającego 

Zamówienie nie ujawnionych do wiadomości publicznej. 

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

w Kodeksie Cywilnym, 

3. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany 

jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia wszelką dokumentację  i materiały, 

jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej 

wykonywaniem.  

§ 19 

Strony  zastrzegają , poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich , za wyjątkiem 

przypadków uzasadnionych przepisami prawa. 

§ 20 

1. Wszelkie spory mogące wynikać między Stronami powinny być rozstrzygane w drodze      

negocjacji, a jeśli nie przyniosą one skutku to sprawę rozstrzygać będzie  Sąd właściwy dla 

siedziby Udzielającego Zamówienia . 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 21 

Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednej  dla  każdej  ze  stron . 
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Przyjmujący Zamówienia                    Udzielający Zamówienia 


