
U M O W A  Nr  «Pracownik - nr akt»  
 
Zawarta w dniu 27.12.2019 r. w Świdnicy w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia 
20.12.2019 r.  pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 
            58-100 Świdnica ul. Le śna 27-29 

reprezentowanym przez:  Dyrektora – Grzegorza Kloca 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym ” lub „SPZOZ”  z jednej strony 

a  
P.  «Pracownik - imi ę pierwsze» «Pracownik - nazwisko»     
Firma przedsiębiorcy – «Pracownicy firma - nazwa» 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ści Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
zam.   «Pracownik - adr. stały - kod pocztowy» «Pracownik - adr. stały - 
miejscowo ść», ul.  «Pracownik - adr. stały - ulica» «Pracownik  - adr. stały - nr 
domu» / «Pracownik - adr. stały - nr mieszkania»  
zwanego w dalszej części umowy „ Przyjmuj ącym zamówienie ". 

 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że legitymuje się prawem wykonywania zawodu  
lekarza nr «Prawo wykonyw. zawodu - numer prawa»,  posiada tytuł «Specjalizacja - 
data rozpocz ęcia»  specjalisty  w dziedzinie «Zawód ze specjalizacji - nazwa»  i wpis do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez «Pracownicy 
firma - nazwa rejestruj ącego praktyk ę» - nr księgi rejestrowej «Pracownicy firma - numer 
praktyki» . 
 
Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.2018.2190 ze zmianami),  oraz   Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty (Dz.U.2019.537 ze zmianami), Statutu SP ZOZ,  Kodeksu Etyki Lekarskiej 
strony zawierają Umowę następującej treści: 

§ 1 
 

1. Miejscem wykonywania przedmiotu Umowy jest  .............................. 
2. Ze względu na potrzeby Zamawiającego Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie posiadanej specjalizacji również na 
rzecz pacjentów leczonych w innych oddziałach szpitalnych jeżeli wymaga tego potrzeba 
prawidłowego leczenia pacjentów i funkcjonowania SPZOZ w Świdnicy.  

 
3    Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem «(data długa) Umowa - dane wa żne od»  r. i 

zostaje zawarta na okres do  «(data długa) Umowa - data zako ńczenia umowy» 
«(data długa) Umowa - czas trwania umowy okre ślonej»  «]>>» r. 

 
       § 2 

 
Zamawiający zleca, a Przyjmujący zamówienie zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych 
zgodnie ze Statutem SPZOZ oraz Umowami o udzielanie świadczeń zdrowotnych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia odpowiednio do swoich kwalifikacji. Przyjmujący 
zamówienie złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią 
Statutu SPZOZ oraz Umowami o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

§ 3 
 



1. Przyjmujący zamówienie nie może łączyć wykonywania świadczeń zdrowotnych u 
Zamawiającego z wykonywaniem w tym czasie innym świadczeń  

2. Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania świadczeń, zgodnie z niniejszą umową, 
nie może świadczyć żadnych usług na rzecz osób nie będących pacjentami 
Zamawiającego. 

3. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie, bez uprzedniej 
zgody Dyrektora Zamawiającego, nie będzie wykonywał pracy lub świadczeń 
zdrowotnych w innym przedmiocie leczniczym, w ramach umowy podpisanej z NFZ 
obejmującym diagnostykę i leczenie w tym samym zakresie co SPZOZ. 

§ 4 
Postanowienia wstępne. 
1. Strony oświadczają, że nadrzędne znaczenie przy realizacji niniejszej umowy oraz 

szczegółowych warunków współpracy stanowią obowiązujące w Polsce standardy. 
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza i zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę 

medyczną, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonywania 
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie, zgodnie z zasadami wiedzy 
medycznej oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej.      

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną określoną w rozporządzeniu 
Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający 
dokonanie ubezpieczenia i utrzymywania przez cały okres obowi ązywania Umowy 
sumy gwarancyjnej oraz warto ści ubezpieczenia.  

5. W przypadku nie udokumentowania  przez Przyjmującego zamówienie zawarcia lub 
kontynuacji umowy ubezpieczenia Udzielający zamówienia ma prawo do rozwiązania 
Umowy  z zachowaniem  jednomiesięcznego  wypowiedzenia a w okresie 
wypowiedzenia zawiesić realizację świadczeń przez Przyjmującego zamówienie. 

6. Przyjmujący zamówienie załącza do niniejszej Umowy kopię prawa wykonywania 
zawodu lekarza, dyplom ukończenia uczelni medycznej oraz posiadanych specjalizacji, 
zaświadczenie o wpisie do rejestru specjalistycznych praktyk lekarskich w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej oraz aktualne za świadczenie lekarskie zezwalaj ące na wykonywanie 
świadcze ń zdrowotnych obj ętych umow ą. W przypadku uniemożliwiającym 
wykonywanie usług w okresie dłuższym niż 30 dni Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
jest przedłożyć po okresie nieobecności nowe – aktualne za świadczenie lekarskie . 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujących u Zamawiającego. 

8. Szczegółowy zakres świadczeń i obowiązków Przyjmującego zamówienie i 
Zamawiającego określają zasady współpracy zawarte w Załączniku Nr 1 , będącym 
integralną częścią niniejszej Umowy. 

§ 5 
 

Sposób wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy 
1. Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy wykonuje zadania służące zachowaniu, przywracaniu, bądź poprawie stanu 
zdrowia pacjentów, polegające w szczególności na: 
a) badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i 

sprawowaniu opieki nad pacjentami Oddziału, 
b) udzielaniu konsultacji w innych komórkach organizacyjnych Zamawiającego. 

2. Świadczenia obejmują jedynie te czynności, które są niezbędne, celowe i kompleksowe 
dla prawidłowego leczenia i rehabilitacji Pacjentów, a ordynowanie środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz innych pomocniczych i leczniczych 
środków technicznych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, Kodeksem Etyki Lekarskiej a także regulacjami wewnętrznymi, 
obowiązującymi u Zamawiającego oraz z uwzględnieniem zasady nieprzekraczania 
granic koniecznej potrzeby. 



3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczenia zdrowotne według 
potrzeb Oddziału lub na podstawie zaproponowanego przez siebie harmonogramu i 
zaakceptowanego przez Lekarza kierującego oddziałem Zamawiającego lub przez osobę 
przez niego upoważnioną (Załącznik Nr 2) . 

4. W razie nagłej potrzeby spowodowanej sytuacją SPZOZ  lub jego Pacjentów Zmawiający 
może wezwać Przyjmującego zamówienie do stawienia się u Zamawiającego w czasie 
nieprzewidzianym w harmonogramie, o którym mowa w § 5 pkt. 3 umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podania sposobu kontaktowania się w tym 
zakresie. 

6. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za terminowe wykonywanie 
świadczeń będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się do wykonywania swoich 
obowiązków rzetelnie i z zachowaniem szczególnej staranności oraz standardów 
medycznych i zawodowych, zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, wewnętrznymi 
przepisami i standardami Zamawiającego a także do wykorzystania całej swojej wiedzy, 
doświadczenia zawodowego oraz znajomości najnowszych osiągnięć medycyny. 
Przyjmujący zamówienie ma także obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z 
merytorycznymi wskazówkami Lekarza kierującego oddziałem. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad sztuki lekarskiej przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy przy wykorzystaniu 
sprzętu, aparatury i innych środków Zamawiającego niezbędnych do udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń z należytą 
starannością, wykorzystując aktualny stan wiedzy, umiejętności medyczne i postęp w tej 
dziedzinie z uwzględnieniem optymalnego kosztowo i medycznie leczenia z 
zachowaniem zasad farmakoekonomiki, w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku 
finansowego oddziału. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli  przeprowadzonej 
przez Zamawiającego lub inną osobą przez niego upoważnioną oraz inne osoby 
uprawnione w zakresie: 

a) sposobu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
b) racjonalnego i oszczędnego wykorzystania udostępnionego mu majątku, 
gospodarowania lekami i sprzętem medycznym, 
c) prawidłowości i zgodności prowadzonej dokumentacji z obowiązującymi 
przepisami. 

10. Kontrolujący muszą posiadać pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 
11. Czynności kontrolne dotyczące spraw medycznych mogą być wykonywane wyłącznie 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub odpowiednie kwalifikacje 
medyczne. 

12. Nadzór organizacyjny nad wykonywaniem świadczeń przez Przyjmującego zamówienie 
sprawuje Dyrektor SPZOZ  lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora. 

13. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów oraz inne zasady organizacji udzielania 
świadczeń określone są w Statucie i Regulaminie organizacyjnym SPZOZ, a także 
innych zarządzeniach i instrukcjach ogłaszanych przez Dyrektora SPZOZ. Przyjmujący 
zamówienie potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje wszelkie zasady 
przewidziane w powyższych regulacjach i zobowiązuje się do ich przestrzegania, także w 
przypadku dokonania w nich jakichkolwiek zmian i uzupełnień w trakcie obowiązywania 
niniejszej Umowy. W razie wyrażenia sprzeciwu   co  do  takich  zmian   lub   uzupełnień,   
Przyjmujący zamówienie   ma   prawo  do rozwiązania Umowy z zachowaniem  
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

14. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w 
formie obowiązującej u Zamawiającego oraz do stosowania przepisów w zakresie 
wydawania orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, 
opinii i zaświadczeń według przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych  oraz 
do prowadzenia dokumentacji na zasadach określonych w tych przepisach. 



15. Przestrzeganie obowiązujących zapisów i wykonywanie zadań wynikających ze 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 
§ 6 

Inne obowiązki Przyjmującego zamówienie 
1. W związku z wykonywaniem świadczeń, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany 

prowadzić dokumentację medyczną Pacjentów, a także sprawozdawczość statystyczną 
na zasadach obowiązujących w SPZOZ, jako podmiocie leczniczym, w tym zwłaszcza w 
aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji 
medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępnienia (a 
także wszelkich aktach prawnych uzupełniających, zmieniających lub zastępujących to 
rozporządzenie), jak również wynikających z odpowiednich umów zawartych przez 
SPZOZ, a w szczególności z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub 
innymi podmiotami. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany udzielać konsultacji dotyczących Pacjentów 
innych oddziałów lub poradni SPZOZ w sposób i na zasadach obowiązujących u 
Zamawiającego, a także może zasięgać opinii i korzystać z konsultacji z innymi lekarzami 
wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz SPZOZ. 

3. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych nie jest 
pracownikiem Zamawiającego w rozumieniu Kodeksu Pracy.  

4. Przyjmujący zamówienie samodzielnie ponosi wszelkie obciążenia publicznoprawne 
związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym w szczególności 
podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

5. Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych 
nieprawidłowości. 

§ 7 
Obowiązki SPZOZ w Świdnicy 
1. W celu realizacji świadczeń SPZOZ jest zobowiązany zapewnić Przyjmującemu 

zamówienie odpowiednie pomieszczenie, wszelkie środki farmaceutyczne, materiały 
medyczne, lecznicze środki techniczne oraz inne środki, instrumenty i urządzenia 
niezbędne dla prawidłowego wykonywania świadczeń. 

2. Zamawiający zapewni Przyjmującemu zamówienie współpracę odpowiedniego personelu 
medycznego przy wykonywaniu świadczeń. 

3. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan sanitarny i techniczny 
pomieszczeń, urządzeń i instrumentów, wykorzystywanych przy wykonywaniu 
świadczeń. 

4. Zamawiający udostępni Przyjmującemu zamówienie materiały i urządzenia niezbędne 
dla realizacji obowiązków na zasadach obowiązujących w SPZOZ.  

5. Na czas wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych Umową Zamawiający oddaje 
Przyjmującemu zamówienie do nieodpłatnego korzystania: 

a) bazę lokalową,  
b) sale operacyjne, pooperacyjne, pokoje socjalne z pełnym zapleczem socjalnym 
(pościel, ubranie operacyjne), 
c) aparaturę i sprzęt medyczny – sprawne z ważnymi przeglądami i zgodne 
z aktualnymi wymaganiami bezpiecznego znieczulenia, 
d) leki i materiały opatrunkowe zgodne z ogólnie obowiązującymi standardami. 
e) zaplecze diagnostyczne (tj. laboratorium wraz z Pracownią Serologii Grup Krwi, 

Pracownię RTG) odpowiadające aktualnym zaleceniom. 
 

§ 8 
 

Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie i Zamawiającego za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu świadczeń 



1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący zamówienie. 

2. Udzielający Zamówienia ma prawo potrącić 10 % wartości kontraktu za dany okres 
rozliczeniowy w przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości w zakresie 
udzielania świadczeń oraz prowadzenia i zasad udostępniania przez Przyjmującego 
zamówienie dokumentacji medycznej. 

3. Kara umowna o której mowa w § 8 p. 2  może zostać potrącona z wynagrodzenia 
należnego Przyjmującemu zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej Umowy. 

4. W razie bezzasadnej odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Przyjmującego 
zamówienie Zamawiający może rozwiązać Umową za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem   z winy    lekarza a w okresie wypowiedzenia  zawiesić wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie. 

5. Odpowiedzialność za szkody medyczne wynikłe z: 
a) braku odpowiedniego sprzętu i aparatury medycznej, zapewniającego 

bezpieczne świadczenie usług zgodne z obowiązującym standardem procedury 
określonym w kontrakcie z NFZ, 

b) niesprawności sprzętu i aparatury medycznej, o której Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie przed rozpoczęciem 
wykonania usług, 

c) braku odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa dla sprzętu i aparatury 
medycznej, 

d) braku leków wykazanych w Receptariuszu Zamawiającego, 
e) braku środków medycznych niezbędnych do wykonania usługi według 

przyjętego standardu, 
f) niedociągnięć i błędów organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, 

zgłoszonych przed rozpoczęciem świadczenia usług, 
g) nie zrealizowania, nienależytego lub niestarannego wykonania zleceń 

wydanych lekarzom i personelowi średniemu przez Przyjmującego zamówienie, 
ponosi Zamawiający zamówienia. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie 
1. Należność Przyjmującego zamówienie z tytułu świadczeń wykonywanych na podstawie 

niniejszej Umowy obliczane jest na podstawie stawek  za wykonanie świadczenia.  
2.  Strony ustalają, że za czas pełnienia świadczenia Zamawiający wypłaci Przyjmującemu 

zamówienie wynagrodzenie za świadczenia zdrowotne w wysokości: 
«Umowa - stawka przel.»  zł  (słownie: «Umowa - stawka przel. - słownie»  «Umowa - 

stawka zaszer. - słownie»  zł) brutto za każdą godzinę świadczenia zdrowotnego. 
«Etat - opis obowiązków»     «Etat - opis stanowiska»      «Etat - opis obowiązków»  

3. Zmiana  wynagrodzenia może nastąpić w drodze negocjacji stron Umowy. Zapisu zmian 
dokonuje się w formie Aneksu do Umowy. 

4. Stawki, o których mowa w § 9 p. 2 na wniosek Stron będą podlegać renegocjacjom w 
szczególności w następujących sytuacjach: 
a) utraty lub zagrożenia utratą płynności finansowej przez SPZOZ, 
b) udokumentowanego wzrostu kosztów działania Oddziału, w ramach którego 

Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia, 
c) istotnej poprawy sytuacji finansowej Zamawiającego, 
d) udokumentowanego   obniżenia   kosztów   działalności   Oddziału,   w ramach 

którego Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia, 
e) zaszły okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia w sytuacji, gdy prowadzone w trybie § 9 p. 3 i 4 umowy negocjacje nie 
zakończyły się w okresie 1 miesiąca od ich rozpoczęcia zawarciem porozumienia o 
obowiązywaniu nowych stawek, o których mowa w § 9 p. 2 umowy. 



6. Strony ustalają, że okresem rozrachunkowym jest okres miesięczny liczony od 1-go dnia 
miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca. 

7. Przyjmujący zamówienie ma obowi ązek zło żenia prawidłowo wypełnionej faktury do 
Zamawiaj ącego do 5-go dnia miesi ąca  po zakończeniu okresu rozliczeniowego, wraz 
z grafikiem i wykazem  czasu wykonanych świadczeń, sprawdzonym i potwierdzonym 
przez Lekarza kierującego oddziałem. Jeżeli dniem tym będzie dzień świąteczny lub 
wolny od pracy, następuje przesunięcie terminu do pierwszego, następującego po nim 
dnia  roboczego. 

8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia wykonania 
świadczeń Dyrektor SPZOZ podejmuje ostateczną decyzję w sprawie rozliczenia 
wykonanych świadczeń. 

9. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie wypłacona do 10-go dnia 
następnego miesiąca na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie - w 
przypadku prawidłowo złożonego rozliczenia zgodnie z punktem 7. Jeżeli dniem zapłaty 
będzie dzień świąteczny lub wolny od pracy następuje przesunięcie terminu do 
pierwszego, następującego po nim dnia roboczego. W przypadku zło żenia 
nieprawidłowych rozlicze ń lub z opó źnieniem, zapłata za wykonane usługi 
medyczne nast ąpi do pi ęciu dni po dacie prawidłowo przedło żonych rozlicze ń. Za 
termin zapłaty uważa się obciążenie konta bankowego SPZOZ. Jeśli opóźnienie zapłaty 
nastąpi z winy SPZOZ, wówczas Przyjmujący zamówienie może obciążyć SPZOZ 
odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki.  

10. W przypadku szkoleń przeprowadzanych dla potrzeb i w siedzibie SPZOZ w Świdnicy 
oraz w przypadku wyjazdu do NFZ w sprawach związanych z kontraktowaniem 
świadczeń zdrowotnych dla SPZOZ w Świdnicy nastąpi zapłata za godziny szkolenia i 
wyjazdu do NFZ według stawki jak za godzinę świadczenia. 

 
 
 

§ 10 
Czas trwania Umowy.  
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania 

okresu wypowiedzenia jeżeli Przyjmujący zamówienie:     
a) nie przedłoży Zamawiającemu ważnej i aktualnej polisy ubezpieczeniowej,  
b) rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności przez 

niewłaściwe wykonywanie bądź ograniczenie przewidzianego Umową zakresu 
świadczonych usług zdrowotnych lub nie zgłoszenie się bez istotnego powodu do 
świadczenia usług zdrowotnych w czasie i miejscu określonym w Umowie i 
Harmonogramie, a także przez naruszenie ograniczeń przewidzianych w § 12 
niniejszej Umowy, 

c) utraci prawo do wykonywania zawodu, albo prawo Lekarza do wykonywania zawodu 
zostanie zawieszone, 

d) został tymczasowo aresztowany na okres powyżej jednego miesiąca, 
e) odmówi współdziałania z Zamawiającym w przypadkach, gdy jest do tego 

zobowiązany na podstawie Umowy bądź też jest to konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania Zamawiającego oraz zapewnienia ciągłości i należytej organizacji 
udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych lub wywiązywania   się   
przez   Zamawiającego ze   zobowiązań   wobec   Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz innych podmiotów, 

f) nie wywiązuje się z obowiązku poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie, o 
którym mowa w § 5 p. 9  niniejszej Umowy, 

g) nie prowadzi obowiązującej u Zamawiającego dokumentacji. 
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku zerwania kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia z 
SPZOZ w Świdnicy, na usługi zdrowotne świadczone przez Przyjmującego zamówienie. 



4. Przyjmujący zamówienie  może   rozwiązać  niniejszą   Umowę  za trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem. Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym 
czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia  w  przypadku gdy Zamawiający rażąco 
naruszy warunki Umowy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, a w szczególności 
zawinionej nieterminowej wypłaty wynagrodzenia lub bezzasadnej odmowy rozliczenia 
wynagrodzenia.  

5. Zamawiający, w przypadku  wypowiedzenia umowy, ma prawo do zawieszenia  
wykonania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie w okresie 
wypowiedzenia. 

6. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
7. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. 
8. W przypadku zmiany przepisów regulujących materię objętą Umową przez przepisy 

bezwzględnie obowiązujące, zmiany te zostaną wprowadzone do Umowy z mocy prawa i 
obowiązują z chwilą wejścia w życie tych przepisów. Brak zgody Przyjmującego 
zamówienie na potwierdzenie ich wprowadzenia w formie aneksu spowoduje 
wygaśnięcie Umowy. 

9. Umowa wygasa w przypadku: 
a) śmierci Przyjmującego zamówienie, 
b) likwidacji SPZOZ w Świdnicy lub komórki organizacyjnej SPZOZ w Świdnicy w trybie 

określonym w ustawie. 
 

§ 11 
 

Zawieszenie wykonywania świadczeń. Niemożność wykonywania świadczeń. 
1. W razie choroby lub zaistnienia losowego przypadku uniemożliwiającego Przyjmującemu 

zamówienie świadczenie usług w czasie wyznaczonym w harmonogramie 
zorganizowanie zastępstwa spoczywa na Zamawiającym. O zaistnieniu ww. okoliczności 
Przyjmując zamówienie ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, a 
w przypadku choroby dodatkowo udokumentowania zaistniałego faktu kserokopią 
zwolnienia lekarskiego. 

2. W przypadku planowanych szkoleń oraz innej przewidywalnej przerwy w świadczeniu 
usług medycznych trwających do 10 dni roboczych zastępstwo organizuje Przyjmujący 
zamówienie we własnym zakresie w porozumieniu z Lekarzem kierującym oddziałem. 

3. W przypadku przerwy w wykonywaniu świadczeń w związku z planowanym 
wypoczynkiem lub szkoleniem trwającej powyżej 10 dni roboczych, Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany jest powiadomić Lekarza kierującego Oddziałem nie później 
niż 1 miesiąc przed opracowaniem harmonogramu świadczeń zdrowotnych na następny 
okres rozliczeniowy. W tym przypadku organizacja zastępstwa spoczywa na 
Zamawiającym. 

4. Przyjmującemu zamówienie przysługuje w ciągu roku kalendarzowego obowiązywania 
Umowy 25 bezpłatnych, wolnych od świadczenia usług medycznych dni roboczych, 
których termin Przyjmujący zamówienie uzgodni na piśmie z Zamawiającym z 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wykorzystanie tych dni nie jest dla Przyjmującego 
zamówienie obowiązkowe. Ilość dni wolnych od świadczenia usług medycznych może 
zostać również zwiększona za zgodą stron. 

5. Na wniosek Przyjmującego zamówienie, z ważnych powodów, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na zawieszenie wykonywania świadczeń przez Przyjmującego 
zamówienie, o ile Przyjmujący zamówienie zawiadomi Zamawiającego o zawieszeniu 
wykonywania świadczeń wskazując uzasadniające to ważne przyczyny, z co najmniej 24 
godzinnym wyprzedzeniem, o którym mowa w § 9 p. 2 niniejszej Umowy, ulega 
odpowiedniemu obniżeniu proporcjonalnie do ilości niewykonanych świadczeń. 

6. W przypadku, gdy zawieszenie wykonywania świadczeń przez Przyjmującego 
zamówienie obejmuje okres przekraczający 60 dni, Zamawiający ma prawo do 
rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze 
pisemnego zawiadomienia Przyjmującego zamówienie. 



7. Z ważnych powodów Zamawiający może okresowo wstrzymać realizację świadczeń 
przez Przyjmującego zamówienie. W razie, gdy zawieszenie takie obejmuje okres 
przekraczający 60 dni Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania niniejszej 
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze. pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego. 

§ 12 
 
Tajemnica służbowa. Ochrona baz danych. 
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 12 p. 2, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest, 

zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, do ścisłego 
przestrzegania tajemnicy służbowej, do zachowania w tajemnicy oraz do nie używania 
lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek informacji ujawnionych, 
udostępnionych mu lub uzyskanych w trakcie lub w związku z wykonywaniem świadczeń 
u Zamawiającego, dotyczących działalności, struktury, organizacji oraz finansów 
Zamawiającego, jak również jego klientów i pacjentów, których ujawnienie mogłoby 
narazić na szkodę interesy Zamawiającego (tajemnica szpitala). Informacje poufne mogą 
zostać udostępnione innym osobom lub wykorzystane wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, a w przypadku braku takiej zgody, wyłącznie jeżeli 
będzie to konieczne w celu właściwego wykonania obowiązków Przyjmującego 
zamówienie wynikających z niniejszej umowy lub jeżeli będzie to wymagane przez 
obowiązujące przepisy prawa i wyłącznie w niezbędnym zakresie. 

2. Przyjmujący zamówienie ma prawo do wykorzystania wszelkich baz danych, a tym w 
szczególności osobowych baz danych Zamawiającego i jego pacjentów zgodnie z 
postanowieniami odpowiednich przepisów prawa, niniejszej Umowy oraz regulacjami 
wewnętrznymi Zamawiającego. 

§ 13 
Naruszenie Umowy. 
W przypadku naruszenia ograniczeń określonych w § 12 Umowy, SPZOZ może, niezależnie 
od rozwiązania Umowy w sposób przewidziany w § 10 niniejszej Umowy, żądać od 
Przyjmującego zamówienie zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) 
złotych za szkody poniesione wskutek naruszenia powyższych ograniczeń. Zapłata kary 
umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przed sądem odszkodowania przenoszącego 
wartość zapłaconej kary umownej, jeżeli wartość poniesionej przez SPZOZ szkody 
przekracza wartość zapłaconej kary umownej. 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe. 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne lub 

niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy. W takim 
przypadku strony niniejszej umowy przyjmą nowe postanowienia w miejsce postanowień 
uznanych za nieważne lub niewykonalne, odpowiednio do intencji Stron oraz ich 
ekonomicznych i prawnych celów, które strony pragnęły zrealizować przyjmując to 
postanowienie, które okazało się nieważne lub niewykonalne. 

3. Wszelkie spory wynikające z lub związane z wykonaniem niniejszej umowy Strony 
zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Jeżeli okaże się to niemożliwe 
powyższe spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o 
działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie, przepisy wykonawcze do 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu zawarcia niniejszej umowy nie 
straciły jeszcze mocy oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 
których jeden otrzymuje Przyjmujący zamówienie a dwa Zamawiający. 
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