
Załącznik nr 1  
                                                                                           do szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie:   
                                                                        wykonywanie zadań lekarza ortopedy w poradni chir.urazowo-ortop. 
Projekt umowy 

 

UMOWA   na świadczenie usług   Nr  K                  /  2019 

     zawarta w dniu    ..................................   2019 roku w Tczewie 

 

na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych - Protokół rozstrzygnięcia  

Nr   .................................      komisji konkursowej  z dnia    ............................  2019r. 

pomiędzy: 

Szpitalami Tczewskimi Spółką Akcyjną  z siedzibą w Tczewie   ul. 30-go  Stycznia 57/58, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000386185,   NIP - 593-25-26-795,   Kapitał Zakładowy - 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości 

zwaną w dalszej treści umowy   „Udzielający zamówienie”, reprezentowaną przez : 

   -  Prezesa Zarządu 

 

a 

lek.med. ................................   zam.  ........................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą  - .......................................  z siedzibą  ........................................ wpisaną  do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej  RP , legitymujący się prawem wykonywania zawodu lekarza nr : 

......................... tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii , prowadzący działalność  leczniczą w formie  

specjalistycznej praktyki lekarskiej  na  podstawie  wpisu do rejestru   w  Izbie lekarskiej w .......................... pod nr 

............................ oraz wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o 

numerze identyfikacyjnym  Regon   ..........................  NIP  .............................  zwany w dalszej części umowy  

„Przyjmujący zamówienie”   

 

§1 

1. Udzielający zamówienie  zleca a Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonywania za wynagrodzeniem    

specjalistycznych   świadczeń    zdrowotnych: 

a)  w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w Poradni   Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej   

           

       Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego zamówienie   zgodny  jest z wytycznymi 

Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Udzielający zamówienie   ma prawo jednostronnie zmieniać treść załącznika w przypadku wprowadzenia zmian 

udzielania świadczeń ogłoszonych przez  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany w załączniku 

obowiązują Przyjmującego zamówienie   od dnia otrzymania pisemnej informacji o tych zmianach. 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że zapoznał się z przepisami i wytycznymi NFZ, organizacją udzielania 

świadczeń, sposobem zgłaszania się i rejestracji pacjentów oraz  wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie  w  Szpitalach Tczewskich SA. 

2. Miejscem      udzielania     świadczeń    zdrowotnych    jest siedziba Udzielającego zamówienie  , mieszcząca się w 

Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 5,  

 



§ 2 

1 Pacjenci przyjmowani są po przedstawieniu skierowania uprawniającego do udzielania    bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych.                                                                   

2 Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, mają prawo do korzystania z usług Udzielającego 

zamówienie  , po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty na jego rzecz. 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie    zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób ciągły zabezpieczający   

pracę Poradni  zgodnie z potrzebami  Udzielającego zamówienie   i ustalonym harmonogramem.  

2. Tygodniowy rozkład wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy ustala Udzielający zamówienie        w 

uzgodnieniu z   Przyjmującym zamówienie  . 

3. Szczegółowy   harmonogram czasu wykonywanych świadczeń będzie stanowić Załącznik  

do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu  czasu wykonywanych 

świadczeń, o  którym mowa w ust. 2 i w wypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 

Udzielającego zamówienie   kar za nieprzestrzeganie ww. harmonogramu zobowiązuje się do zwrotu ich 

wartości   Udzielającemu zamówienie  . 

§ 4 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że  Przyjmujący zamówienie ponosi we własnym zakresie ryzyko prowadzonej przez 

siebie działalności oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w 

związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych  na zasadach określonych  w 

Art. 27  ust. 7 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) tj.  

solidarnie z Udzielającym zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia   odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub  zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych w 

zakresie udzielonego  zamówienia, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV  na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729) tj. –  co najmniej  na minimalną sumę gwarancyjną 75.000 euro w 

odniesieniu do  jednego  zdarzenia  oraz 350 000  euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń , których   

skutki objęte są umową ubezpieczenia oc. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do kontynuowania 

ubezpieczenia, o którym mowa  w  ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i   dyscyplinarną (kontrola zawodowa) za 

jakość czynności wykonywanych podczas świadczenia  usług. 

 

                                                                                      § 5 

1. Przyjmujący zamówienie   wykonuje   swoje   obowiązki wynikające z umowy samodzielnie i osobiście. 

2. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za rezultaty wykonywanych przez siebie usług, 

Ryzyko prowadzonej działalności obciąża Przyjmującego zamówienie  . 

3. W   przypadku   okresowego   i    przemijającego    braku   możliwości    udzielania świadczeń    zdrowotnych,     

Przyjmujący zamówienie    zobowiązany  jest  do zapewnienia i sfinansowania we własnym zakresie ciągłości 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez wyznaczonego przez siebie „Zastępcę". Wybór osoby trzeciej - „zastępcy" 

wymaga    uprzedniej    pisemnej    zgody Udzielającego zamówienie  . 

4. Osoba   udzielająca   świadczeń   zdrowotnych „w zastępstwie"  winna   spełniać warunki    przewidziane  w    

umowie zawartej przez Udzielającego zamówienie   z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inne warunki 



określone przez Fundusz , jak również „zastępca” winien mieć także zawarte ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w kwocie nie niższej niż kwota na jaką ubezpieczony jest Przyjmujący zamówienie  . Przyjmujący 

zamówienie   oświadcza,   że  warunki,   o których mowa w zdaniu poprzednim są mu znane. 

5. Przyjmujący zamówienie  ponosi   pełną  odpowiedzialność za osoby trzecie -„zastępców", którym   zlecił  

wykonywanie    obowiązków wynikających z niniejszej umowy jak za czyny własne. 

6. W przypadku, gdy z przyczyn losowych Przyjmujący zamówienie   nie może w danym dniu udzielić świadczeń 

zdrowotnych i nie może ustanowić „Zastępcy", zobowiązany jest zwrócić  Udzielającemu zamówienie   wszystkie 

koszty, w tym w szczególności rozmów telefonicznych, jakie Udzielający zamówienie   poniósł w związku z 

odwołaniem umówionych pacjentów.  

7. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do dbałości o dobry wizerunek firmy oraz o wysoką jakość świadczonych 

usług.  

   § 6 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok Sądów Powszechnych ani zawodowych Sądów 

Lekarskich, a w chwili zawierania Umowy nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze. 

                                                                                                    § 7 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że: 

1. Posiada   stosowne   kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług, o których mowa w § 1 . 

2. Zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1318  ze zm. ) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada  

2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  oraz sposobu  jej przetwarzania ( Dz.U. z 

2015r. poz.2069)   oraz zgodnie z systemem informatycznym  Udzielającego zamówienie  .  

4. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienie  . 

5. Przyjmujący zamówienie   obowiązany jest do posiadania uprawnień do orzekania o czasowej 

niezdolności do pracy na drukach ZUS - ZLA. 

6. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za terminowe i kompletne wypełnianie historii chorób 

pacjentów. 

7. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z przepisami  wystawianie 

recept.  

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 listopada 

2008r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj.  Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm. ) oraz  

przepisów ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz .U. z 2018r.  poz.1000 

ze zm.) 

      9.    Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z 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) – tzw. RODO. 

 

       § 8  

 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że znane mu są zasady i warunki dotyczące udzielania świadczeń objętych 

niniejszą umową określone w „Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie 



zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wymienionym w § 1ust. 1 niniejszej 

umowy " wprowadzanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze Zarządzenia, że spełnia je oraz 

przy realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 
  

§ 9 

 W   przypadku   nałożenia   przez   Dyrektora Pomorskiego  Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia na Udzielającego zamówienie   kar umownych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Przyjmującego zamówienie   niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do zwrotu 

Udzielającemu zamówienie   ich równowartości.                

                                                                                                  §  10 

Przyjmujący  zamówienie    przy  realizacji  niniejszej  umowy  poddaje  się  kontroli Udzielającego zamówienie     

oraz   kontroli  Pomorskiego Oddziału   Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r.   poz.  1373 ) w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.  

 

                                                                         § 11  

1. Przyjmujący zamówienie    nie   może świadczyć żadnych usług medycznych na  terenie Udzielającego 

zamówienie      osobom     nie    będącym     pacjentami   Udzielającego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje  się,   w  czasie     trwania   Umowy  do poinformowania Udzielającego 

zamówienie   o zamiarze zawarcia kolejnych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Zawarcie kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie   nie może ograniczyć dostępności i jakości 

udzielanych na podstawie niniejszej  Umowy świadczeń zdrowotnych, chyba, że Udzielający zamówienie   

wyrazi na to zgodę w formie zmiany niniejszej Umowy. 

§ 12 

 

1. Przyjmujący zamówienie   zobowiązany jest do wykonywania usług będących  przedmiotem umowy    we       

własnej odzieży ochronnej i roboczej, spełniającej wymogi uregulowań wewnętrznych. Koszty utrzymania          

odzieży   w  należytym stanie  obciążają Przyjmującego zamówienie  . 

2. Dla realizacji umowy Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy przestrzegać 

wewnętrzne regulaminy Udzielającego zamówienie  , obowiązujące przepisy BHP oraz Ppoż. i inne 

wewnętrzne zarządzenia z wyjątkiem ustaleń inaczej regulowanych Umową. 

3. Przyjmujący zamówienie    zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia badań 

profilaktycznych   i szkoleń BHP na  własny koszt. 

4. Dokonywania obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w  ustawie z   dnia 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i   chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 2018 ,poz.151 ze zm. ), jak   

również wykonywania badań posiewowych w kierunku nosicielstwa MRSA i innych  drobnoustrojów 

patogennych, w przypadku dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z  zaleceniami KKZS – na własny 

koszt. 

§ 13 

 

  1.      Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do   dbałości o   użytkowany   sprzęt i aparaturę. 

2..         Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i zobowiązuje się do     



         użytkowania jej zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz właściwymi zasadami jej użytkowania   

         określonymi w instrukcji obsługi. 

§ 14 

 

Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych   o   Udzielającym 

zamówienie    w   czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej wiadomości. 

§ 15 

 

1. Przyjmujący zamówienie   usługi będzie świadczył w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienie  . 

Miejsce to   będzie  wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń   będących    

przedmiotem  niniejszej umowy.  

2. Udzielający zamówienie   zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i aparatury  

medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

3. Udzielający zamówienie   zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń   

potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

4. Przyjmujący zamówienie   nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych ust. 1, będące 

następstwem prawidłowego ich używania. 

5. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego 

zamówienie  , a w        przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat stąd wynikłych.    

6. Udzielający zamówienie   zastrzega sobie prawo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia aparatury lub sprzętu 

medycznego z winy Przyjmującego zamówienie    do obciążenia go kosztami naprawy. 

7. Przyjmujący zamówienie    nie odpowiada za udostępnione mienie Udzielającego zamówienie  , jeśli szkoda w 

mieniu  powstała z przyczyn od niego niezależnych lub na skutek nie zapewnienia przez Udzielającego 

zamówienie     warunków umożliwiających należyte użytkowanie mienia. 

8. W celu wykonywania czynności, o których mowa w § 1, Udzielający zamówienie   udostępnia , na czas 

wykonywania tych czynności Przyjmującemu zamówienie    wszelki niezbędny sprzęt i wyposażenie, będące 

własnością i w dyspozycji Udzielającego zamówienie  .   

                                                                         

                                                                               §  16 

Udzielający zamówienie    zastrzega   sobie   prawo   kontroli  jakości    udzielanych świadczeń   a   Przyjmujący 

zamówienie     tej kontroli się poddaje. 

                                                                               § 17 

 

 Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony  od dnia 01   października  2019 roku do  30 kwietnia    

2022 roku. 

                                                                                § 18 

                                                                              

1 Z tytułu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie     otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość i zasady 

wyliczenia określa szczegółowo Załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 



2 Wynagrodzenie      określone    w ust.1 Udzielający zamówienie    będzie wypłacać Przyjmującemu zamówienie     

na podstawie miesięcznych    faktur  wystawionych przez Przyjmującego zamówienie   . 

3 Załącznik Nr 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości i wartości kontraktu z NFZ. 

4 W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do pokrycia kosztów 

za zlecone badania. 

5 Przyjmujący zamówienie    przekazuje Udzielającemu zamówienie  fakturę za wykonane usługi w terminie 

15 dni          po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 

6 Należne Przyjmującemu zamówienie    wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie nie później niż 

do ostatniego  dnia miesiąca w którym została złożona   faktura, za miesiąc poprzedni. Za dokonanie wpłaty 

uważa  się wydanie przez Udzielającego zamówienie   polecenia  przelewu na konto Przyjmującego 

zamówienie   .  

7 Faktura powinna zawierać: 

-   imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie    

-   ilość wykonanych punktów 

-   należność ogółem 

-   potwierdzenie przez Z-cę Dyrektora ds. medycznych  wykonania czynności     określonych      umową     

i wyliczonej z  tego tytułu    należności  

8 W wypadku, gdy  faktura  Przyjmującego zamówienie    nie będzie zawierała wszystkich elementów, o których 

mowa  w ust.3, Udzielający zamówienie   uprawniony jest do odmowy wypłaty wynagrodzenia w terminie 

określonym   wyżej, do czasu usunięcia tych braków. 

§ 19 

 Udzielający zamówienie   wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu wynagrodzenia kar                

umownych oraz innych należności.     

                                                                                          § 20 

1 Udzielający zamówienie   zastrzega, że w przypadku zmian zasad i warunków finansowania świadczeń 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób znacząco różniący się od zasad i warunków obowiązujących 

w dniu podpisania niniejszej umowy, Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo do renegocjacji 

wynagrodzenia określonego w §  18, na co Przyjmujący zamówienie    niniejszym wyraża zgodę. Brak 

zawarcia porozumienia w tym zakresie w terminie 21 dni, skutkować będzie rozwiązaniem umowy z upływem 

danego miesiąca. 

2 Kontrola i weryfikacja udzielonych świadczeń dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku której 

zostanie wydana decyzja obniżająca wynagrodzenie Udzielającego zamówienie  , stanowić będzie podstawę 

do obniżenia wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie   , jeżeli weryfikacja i obniżenie wynagrodzenia 

Udzielającego zamówienie   zostało dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z przyczyn leżących po 

stronie Przyjmującego zamówienie   . 

§  21 
 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu  na jaki została zawarta.  

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3  miesięcznym  okresem wypowiedzenia 

dokonanym na koniec miesiąca. 

3. Przyczynę rozwiązania umowy może w szczególności stanowić: 

a. dwukrotna nieusprawiedliwiona  nieobecność Przyjmującego zamówienie  w ustalonym   w      

 harmonogramie terminie świadczenia usług,  

b.   niezgodne z obowiązującymi przepisami  i nierzetelne  prowadzenie przez Przyjmującego zamówienie 

dokumentacji medycznej i statystycznej, 



c. wadliwe wykonywanie umowy, 

d. powtarzające się, uzasadnione  skargi pacjentów, 

e. niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przekazanego przez Udzielającego zamówienie 

Przyjmującemu zamówienie sprzętu, pomieszczeń i aparatury medycznej, 

f.  niewypłacenie przez Udzielającego zamówienie Przyjmującemu Zamówienie należności   z tytułu 

wykonanej pracy za dwa kolejne miesiące. 

g.     zaistnienie uzasadnionych przyczyn ekonomiczno-finansowych leżących po stronie Udzielającego 

zamówienie. 

4. Umowa może być rozwiązana  wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

5. Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem       

         natychmiastowym w przypadku:  

a.  utraty przez Przyjmującego zamówienie   uprawnień do wykonywania zawodu,  

b. popełnienia przez Przyjmującego zamówienie   w czasie obowiązywania niniejszej umowy czynu      

zabronionego,  

c. naruszenia przez Przyjmującego zamówienie   obowiązku zachowania tajemnicy warunków umowy       

lub informacji uzyskanych w związku z jej realizacją,  

d. nieprzedstawienia przez Przyjmującego zamówienie   umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej,  

e.  stwierdzenia pobierania przez Przyjmującego Zamówienie nienależnych opłat   od pacjentów lub ich 

rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy. 

f.  udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie w  stanie     wskazującym na 

spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie przeznaczonym      na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych. 

g. przeniesienia przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków na osobę trzecią,  bez zgody 

Udzielającego zamówienie. 

       h  zaistnienia sytuacji uniemożliwiających dalsze świadczenie usług tj. nieuzyskania kontraktu                           

z  NFZ 

6.    Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy lub jej rozwiązanie  ze względu na okoliczności   

       niezależne od  Udzielającego zamówienie   np. 

1.   w przypadku zmian wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

2.    w sytuacjach nieprzewidzianych dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych na rzecz    

pacjentów Szpitali Tczewskich SA. 

7.     W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie  

        publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Udzielającemu zamówienie   

        przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych  

        okolicznościach.  

8.   W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie  bez      zachowania okresu 

wypowiedzenia (nie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron), Udzielający zamówienie 

naliczy Przyjmującemu zamówienie kary umowne w wysokości   wynagrodzenia  jakie uzyskał za okres  

ostatnich 3 m-cy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową.  



                                                                                         § 22 

1. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy, 

oraz wszelkich informacji i danych w tym w szczególności danych osobowych pacjentów i informacji o stanie 

zdrowia pacjentów pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący  zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie 

udzielania świadczeń w sposób gwarantujący przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 

listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm). 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przetwarzanie 

danych osobowych pacjentów Udzielającego Zamówienie na rzecz których udzielane są  świadczenia. Przez 

przetwarzanie danych osobowych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie ,opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych pacjentów. Każda czynność związana z 

przetwarzaniem danych osobowych pacjentów powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa t.j. przepisów ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U.z 2018r. poz. 1000 ze zm.).  

       § 23 

 

1 Przyjmujący zamówienie    nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią, bez uzyskania pisemnej zgody  Udzielającego zamówienie. 

2 Wszelkie zmiany umowy, jak również oświadczenia stron w zakresie wypowiedzenia rozwiązania i 

odstąpienia od umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3 Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. . 

4 Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie  .  

5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowania mają przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy 

o działalności leczniczej z dnia  15.04.2011r.  Dz .U.  z 2018r. poz. 2190   z póżn. zm., ustawy o prawach 

pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta tj. Dz U. 2017r. poz.1318 ze zm. oraz inne regulacje mające 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

§ 24 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

§ 25 

 Integralną cześć umowy stanowią; 

 Załącznik Nr 1 – Wynagrodzenie dla  Przyjmującego zamówienie 

 Załącznik nr 2 – harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni     

 

    

                                    Przyjmujący zamówienie                                              Udzielający zamówienie     

 



Załącznik nr 1                                                                               
Wynagrodzenie dla   Przyjmującego zamówienie 

 

1. Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych świadczeń specjalistycznych jest punkt rozliczeniowy. Strony 

ustalają miesięczny limit punktów na wszystkie typy porad  zgodnie z wytycznymi z Narodowego Funduszu 

Zdrowia    w Poradni  chirurgii    urazowo-ortopedycznej     –   .......................  punktów.       

      Procedury zabiegowe  zakres skojarzony   -     ......................  punktów       

Wartość jednego punktu wynosi:  ......................   - zł ( słownie:   ...........................  ). 

Wartość miesięcznego zrealizowanego kontraktu pomniejszona będzie  o koszt zleconych badań 

diagnostycznych. 

       

 

2.    W przypadku nie wykonania przyznanego limitu w danym miesiącu, "Udzielający zamówienie" wyraża zgodę   

na przekroczenie przyznanego limitu w następnych miesiącach, o ile łączna kwota przyznanych punktów nie 

przekroczy rocznego limitu punktów zakontraktowanych dla danej poradni. 

2  Udzielający zamówienie” wyraża  zgodę na przesunięcie w ramach przyznanego danej poradni limitu    

punktów, niewykonanej liczby punktów innemu lekarzowi świadczącemu usługi w danej poradni. 

Przesunięcie nastąpi w przypadku, gdy jeden z lekarzy nie wykona przyznanego mu limitu, a drugi ten limit 

przekroczy. 

W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie  wykona usługę komercyjną   dla pacjenta 

nieubezpieczonego lub po wykonaniu punktów  w ramach kontraktu  otrzyma   wynagrodzenie w 

wysokości 50% ceny zapłaconej przez pacjenta wynikającej z cennika   Szpitali Tczewskich Spółki 

Akcyjnej w Tczewie 

 
 

                                                                                                                        Załącznik nr 2 

 
Harmonogram 

 
udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni  chirurgii     urazowo - ortopedycznej 

 
specjalista w dziedzinie  ortopedii      lek. med.  

 

 

L.p. dni przyjęć godziny przyjęć 

 
1 

 
 

 
  
 

 
                            
 
 
                                Przyjmujący zamówienie                         Udzielający zamówienie     

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  2 
                                                                                           do szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie:   
                                                                                           wykonywanie zadań   lekarza  w por. połozn.-gin.   
Projekt umowy 

 

UMOWA   na świadczenie usług   Nr  K                  /  2019 

     zawarta w dniu    ..................................   2019 roku w Tczewie 

 

na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych - Protokół rozstrzygnięcia  

Nr   .................................      komisji konkursowej  z dnia    ............................  2019r. 

pomiędzy: 

Szpitalami Tczewskimi Spółką Akcyjną  z siedzibą w Tczewie   ul. 30-go  Stycznia 57/58, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000386185,   NIP - 593-25-26-795,   Kapitał Zakładowy - 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości 

zwaną w dalszej treści umowy   „Udzielający zamówienie”, reprezentowaną przez : 

.........................................................                                  -   Prezes   Zarządu 

a 

lek. med. .................................   zam.  ....................................  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  

..........................................  z siedzibą  ..................................   wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

działalności Gospodarczej RP  legitymujący się prawem wykonywania zawodu lekarza nr : ..................   z dnia 

...................................r. posiadająca  tytuł  specjalisty  z zakresu położnictwa i ginekologii    prowadzący 

działalność leczniczą  w formie  specjalistycznej  praktyki  lekarskiej  na podstawie     wpisu do rejestru  

podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr .........................   w Okręgowej Izbie Lekarskiej  w  

..........................  Regon ..............................  NIP  ..........................   zwana w dalszej części umowy  

„Przyjmujący zamówienie”    o następującej treści:  

 
 

§ 1 

1.   Udzielający zamówienie  zleca a Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonywania za wynagrodzeniem     

specjalistycznych   świadczeń    zdrowotnych: 

       a)   w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w    Poradni   położniczo - ginekologicznej 

       b)  wykonywania badań cytologicznych i wpisywania danych w formie elektronicznej w programie  

            SIMP        

      Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego zamówienie   zgodny  jest z wytycznymi   

      Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Udzielający zamówienie   ma prawo jednostronnie zmieniać treść załącznika w przypadku wprowadzenia zmian 

udzielania świadczeń ogłoszonych przez  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany w załączniku 

obowiązują Przyjmującego zamówienie   od dnia otrzymania pisemnej informacji o tych zmianach. 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że zapoznał się z przepisami i wytycznymi NFZ, organizacją udzielania 

świadczeń, sposobem zgłaszania się i rejestracji pacjentów oraz  wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie  w  Szpitalach Tczewskich SA.. 

2. Miejscem      udzielania     świadczeń    zdrowotnych    jest siedziba Udzielającego zamówienie  , mieszcząca się w 

Tczewie przy ul.  30 Stycznia 57/58 

 
 
 



§ 2 
 

1 Pacjenci przyjmowani są po przedstawieniu skierowania uprawniającego do udzielania    bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych.                                                                   

2 Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, mają prawo do korzystania z usług Udzielającego 

zamówienie  , po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty na jego rzecz. 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie    zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób ciągły zabezpieczający   

pracę Poradni  zgodnie z potrzebami  Udzielającego zamówienie   i ustalonym harmonogramem.  

2. Tygodniowy rozkład wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy ustala Udzielający zamówienie        w 

uzgodnieniu z   Przyjmującym zamówienie  . 

3. Szczegółowy   harmonogram czasu wykonywanych świadczeń będzie stanowić Załącznik  

do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu  czasu wykonywanych 

świadczeń, o  którym mowa w ust. 2 i w wypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 

Udzielającego zamówienie   kar za nieprzestrzeganie ww. harmonogramu zobowiązuje się do zwrotu ich 

wartości   Udzielającemu zamówienie  . 

§ 4 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że  Przyjmujący zamówienie ponosi we własnym zakresie ryzyko prowadzonej przez 

siebie działalności oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w 

związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych  na zasadach określonych  w 

Art. 27  ust. 7 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej Dz .U.  z 2018r. poz. 2190  tj.  solidarnie z 

Udzielającym zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia   odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub  zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych w 

zakresie udzielonego  zamówienia, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV  na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729) tj. –  co najmniej  na minimalną sumę gwarancyjną 75.000 euro w 

odniesieniu do  jednego  zdarzenia  oraz 350 000  euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń , których   

skutki objęte są umową ubezpieczenia oc. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do kontynuowania 

ubezpieczenia, o którym mowa  w  ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i   dyscyplinarną (kontrola zawodowa) za 

jakość czynności wykonywanych podczas świadczenia  usług. 

 

   § 5 
 

1 Przyjmujący zamówienie   wykonuje   swoje   obowiązki wynikające z umowy samodzielnie i osobiście. 

2 Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za rezultaty wykonywanych przez siebie usług, 

Ryzyko prowadzonej działalności obciąża Przyjmującego zamówienie  . 

3 W   przypadku   okresowego   i    przemijającego    braku   możliwości    udzielania świadczeń    zdrowotnych,     

Przyjmujący zamówienie    zobowiązany  jest  do zapewnienia i sfinansowania we własnym zakresie ciągłości 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez wyznaczonego przez siebie „Zastępcę". Wybór osoby trzeciej - „zastępcy" 

wymaga    uprzedniej    pisemnej    zgody Udzielającego zamówienie  . 



4 Osoba   udzielająca   świadczeń   zdrowotnych „w zastępstwie"  winna   spełniać warunki    przewidziane  w    

umowie zawartej przez Udzielającego zamówienie   z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inne warunki 

określone przez Fundusz , jak również „zastępca” winien mieć także zawarte ubezpieczenie  odpowiedzialności 

cywilnej w kwocie nie niższej niż kwota na jaką ubezpieczony jest Przyjmujący zamówienie  . Przyjmujący 

zamówienie   oświadcza,   że  warunki,   o których mowa w zdaniu poprzednim są mu znane. 

5 Przyjmujący zamówienie  ponosi   pełną  odpowiedzialność za osoby trzecie -„zastępców", którym   zlecił  

wykonywanie    obowiązków wynikających z niniejszej umowy jak za czyny własne. 

6 W przypadku, gdy z przyczyn losowych Przyjmujący zamówienie   nie może w danym dniu udzielić świadczeń 

zdrowotnych i nie może ustanowić „Zastępcy", zobowiązany jest zwrócić  Udzielającemu zamówienie   wszystkie 

koszty, w tym w szczególności rozmów telefonicznych, jakie Udzielający zamówienie   poniósł w związku z 

odwołaniem umówionych pacjentów.  

7 Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do dbałości o dobry wizerunek firmy oraz o wysoką jakość świadczonych 

usług.  

 

          § 6 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok Sądów Powszechnych ani zawodowych Sądów 

Lekarskich, a w chwili zawierania Umowy nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze. 

                                                                                                        § 7 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że: 

1. Posiada   stosowne   kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług, o których mowa w § 1 . 

2. Zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1318 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada  2015r. w 

sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  oraz sposobu  jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. 

poz.2069)  oraz zgodnie z systemem informatycznym  Udzielającego zamówienie  .  

4. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienie  . 

5. Przyjmujący zamówienie   obowiązany jest do posiadania uprawnień do orzekania o czasowej niezdolności do 

pracy na drukach ZUS - ZLA. 

6. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za terminowe i kompletne prowadzenie dokumentacji 

medycznej pacjentów. 

7. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z przepisami  wystawianie recept.  

8.   Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o 

prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj.  Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm. ) oraz  przepisów ustawy 

z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych    Dz. U  z  2018 roku poz.1000.  

9.   Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z 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) – tzw. RODO. 

 

     § 8 
 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że znane mu są zasady i warunki dotyczące udzielania świadczeń objętych 

niniejszą umową określone w „Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wymienionym w § 1ust. 1 niniejszej 



umowy " wprowadzanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze Zarządzenia, że spełnia je oraz 

przy realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

   
 

  § 9 

 W   przypadku   nałożenia   przez   Dyrektora Pomorskiego  Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia na Udzielającego zamówienie   kar umownych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Przyjmującego zamówienie   niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do zwrotu 

Udzielającemu zamówienie   ich równowartości.                

                                                                                               §  10 

Przyjmujący  zamówienie    przy  realizacji  niniejszej  umowy  poddaje  się  kontroli Udzielającego zamówienie     

oraz   kontroli  Pomorskiego Oddziału   Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z  2019 r.  poz.  1373 ) w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.  

                                                                  

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie    nie   może świadczyć żadnych usług medycznych na  terenie Udzielającego 

zamówienie      osobom     nie    będącym     pacjentami   Udzielającego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje  się,   w  czasie     trwania   Umowy  do poinformowania Udzielającego 

zamówienie   o zamiarze zawarcia kolejnych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Zawarcie kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie   nie może ograniczyć dostępności i jakości 

udzielanych na podstawie niniejszej  Umowy świadczeń zdrowotnych, chyba, że Udzielający zamówienie   

wyrazi na to zgodę w formie zmiany niniejszej Umowy. 

§ 12 

 

1 Przyjmujący zamówienie   zobowiązany jest do wykonywania usług będących  przedmiotem umowy    we       

własnej odzieży  spełniającej wymogi   uregulowań wewnętrznych. Koszty utrzymania          odzieży   w  

należytym stanie  obciążają Przyjmującego zamówienie  . 

2 Dla realizacji umowy Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy przestrzegać 

wewnętrzne regulaminy Udzielającego zamówienie  , obowiązujące przepisy BHP oraz Ppoż. i inne 

wewnętrzne zarządzenia z wyjątkiem ustaleń inaczej regulowanych Umową. 

3 Przyjmujący zamówienie    zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia badań 

profilaktycznych   i szkoleń BHP na  własny koszt. 

4 Dokonywania obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w  ustawie z   dnia 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj.  Dz.U. z 2018r. poz. 151), jak   

również wykonywania badań posiewowych w kierunku nosicielstwa MRSA i innych  drobnoustrojów 

patogennych, w przypadku dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z  zaleceniami KKZS – na własny 

koszt. 

§ 13 

 

   1.    Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do   dbałości o   użytkowany   sprzęt i aparaturę. 

  2..      Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i zobowiązuje się do     



       użytkowania jej zgodnie z zasadami  bhp  oraz właściwymi zasadami jej użytkowania  określonymi w instrukcji 

obsługi. 

§ 14 

       Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych   o Udzielającym  

       zamówienie    w   czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej wiadomości. 

§ 15 

1 Przyjmujący zamówienie   usługi będzie świadczył w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienie  . 

Miejsce to   będzie  wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń   będących    

przedmiotem  niniejszej umowy.  

2 Udzielający zamówienie   zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i aparatury  

medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

3 Udzielający zamówienie   zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń   

potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

4 Przyjmujący zamówienie   nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych ust. 1, będące 

następstwem prawidłowego ich używania. 

5 Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego 

zamówienie  , a w        przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat stąd wynikłych.    

6 Udzielający zamówienie   zastrzega sobie prawo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia aparatury lub sprzętu 

medycznego z winy Przyjmującego zamówienie    do obciążenia go kosztami naprawy. 

7 Przyjmujący zamówienie    nie odpowiada za udostępnione mienie Udzielającego zamówienie  , jeśli szkoda w 

mieniu  powstała z przyczyn od niego niezależnych lub na skutek nie zapewnienia przez Udzielającego 

zamówienie     warunków umożliwiających należyte użytkowanie mienia. 

8 W celu wykonywania czynności, o których mowa w § 1, Udzielający zamówienie   udostępnia , na czas 

wykonywania tych czynności Przyjmującemu zamówienie    wszelki niezbędny sprzęt i wyposażenie, będące 

własnością i w dyspozycji Udzielającego zamówienie  .   

                                                                         

                                                                                §  16 

Udzielający zamówienie    zastrzega   sobie   prawo   kontroli  jakości    udzielanych świadczeń   a            

Przyjmujący zamówienie     tej kontroli się poddaje. 

                                                                                 § 17 

 

    Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony  od dnia 01   października  2019 roku do  31 maja    2021   

roku. 

                                                                                  § 18 

1 Z tytułu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie     otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość i zasady 

wyliczenia określa szczegółowo Załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 

2 Wynagrodzenie      określone    w ust.1 Udzielający zamówienie    będzie wypłacać Przyjmującemu 

zamówienie     na podstawie miesięcznych     faktur  wystawionych przez Przyjmującego zamówienie   . 

3 Załącznik Nr 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości i wartości kontraktu z NFZ. 

4 W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do pokrycia 

kosztów za zlecone badania. 



5 Przyjmujący zamówienie    przekazuje Udzielającemu zamówienie  fakturę za wykonane usługi w terminie 

5 dni          po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 

6 Należne Przyjmującemu zamówienie    wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie nie później niż 

do ostatniego  dnia miesiąca w którym została złożona   faktura, za miesiąc poprzedni. Za dokonanie 

wpłaty uważa  się wydanie przez Udzielającego zamówienie   polecenia  przelewu na konto 

Przyjmującego zamówienie   .  

7 Faktura powinna zawierać: 

          -   imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie    

          -   należność ogółem 

          -   potwierdzenie przez Z-cę Dyrektora ds. medycznych  wykonania czynności     określonych        umową    

i wyliczonej z  tego tytułu    należności  

8 W wypadku, gdy   faktura  Przyjmującego zamówienie    nie będzie zawierała wszystkich elementów, o 

których mowa  w ust.7, Udzielający zamówienie   uprawniony jest do odmowy wypłaty wynagrodzenia w 

terminie określonym   wyżej, do czasu usunięcia tych braków. 

§ 19 

   Udzielający zamówienie   wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu wynagrodzenia kar                

umownych oraz innych należności.     

                                                                                          § 20 

1 Udzielający zamówienie   zastrzega, że w przypadku zmian zasad i warunków finansowania świadczeń 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób znacząco różniący się od zasad i warunków obowiązujących 

w dniu podpisania niniejszej umowy, Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo do renegocjacji 

wynagrodzenia określonego w §  18, na co Przyjmujący zamówienie    niniejszym wyraża zgodę. Brak 

zawarcia porozumienia w tym zakresie w terminie 21 dni, skutkować będzie rozwiązaniem umowy 

z upływem danego miesiąca. 

2 Kontrola i weryfikacja udzielonych świadczeń dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku której 

zostanie wydana decyzja obniżająca wynagrodzenie Udzielającego zamówienie  , stanowić będzie 

podstawę do obniżenia wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie   , jeżeli weryfikacja i obniżenie 

wynagrodzenia Udzielającego zamówienie   zostało dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z 

przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie   . 

 
§  21 

 

1. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy, 

oraz wszelkich informacji i danych w tym w szczególności danych osobowych pacjentów i informacji o stanie 

zdrowia pacjentów pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący  zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie 

udzielania świadczeń w sposób gwarantujący przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 

listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1318). 

3.   Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych 

osobowych pacjentów Udzielającego Zamówienie na rzecz których udzielane są  świadczenia. Przez 

przetwarzanie danych osobowych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie ,opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych pacjentów. Każda czynność związana z 

przetwarzaniem danych osobowych pacjentów powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających 



z powszechnie obowiązujących przepisów prawa t.j. przepisów ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (t. j.   Dz. U  z  2018 roku poz.1000.  

 
§ 22 

 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu  na jaki została zawarta.  

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 1  miesięcznym  okresem wypowiedzenia 

dokonanym na koniec miesiąca. 

3. Przyczynę rozwiązania umowy może w szczególności stanowić: 

a. dwukrotna nieusprawiedliwiona  nieobecność Przyjmującego zamówienie  w ustalonym   w      

 harmonogramie terminie świadczenia usług,  

b.   niezgodne z obowiązującymi przepisami  i nierzetelne  prowadzenie przez Przyjmującego zamówienie 

dokumentacji medycznej i statystycznej, 

c. wadliwe wykonywanie umowy, 

d. powtarzające się, uzasadnione  skargi pacjentów, 

e. niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przekazanego przez Udzielającego zamówienie 

Przyjmującemu zamówienie sprzętu, pomieszczeń i aparatury medycznej, 

f.  niewypłacenie przez Udzielającego zamówienie Przyjmującemu Zamówienie należności   z tytułu 

wykonanej pracy za dwa kolejne miesiące. 

g.     zaistnienie uzasadnionych przyczyn ekonomiczno-finansowych leżących po stronie Udzielającego 

zamówienie. 

4. Umowa może być rozwiązana  wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

5. Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem       

         natychmiastowym w przypadku:  

a.    utraty przez Przyjmującego zamówienie   uprawnień do wykonywania zawodu,  

b.    popełnienia przez Przyjmującego zamówienie   w czasie obowiązywania niniejszej umowy czynu      

zabronionego,  

c. naruszenia przez Przyjmującego zamówienie   obowiązku zachowania tajemnicy warunków umowy       

lub informacji uzyskanych w związku z jej realizacją,  

d. nieprzedstawienia przez Przyjmującego zamówienie   umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej,  

e.  stwierdzenia pobierania przez Przyjmującego Zamówienie nienależnych opłat   od pacjentów lub 

ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy. 

f.  udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie w  stanie     wskazującym na 

spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie przeznaczonym      na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych. 

g.   przeniesienia przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków na osobę trzecią,  bez zgody 

Udzielającego zamówienie. 

           h)  zaistnienia sytuacji uniemożliwiających dalsze świadczenie usług tj. nieuzyskania kontraktu                        

z  NFZ 

6.    Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy lub jej rozwiązanie  ze względu na okoliczności   



       niezależne od  Udzielającego zamówienie   np. 

1.   w przypadku zmian wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

2.    w sytuacjach nieprzewidzianych dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych na rzecz    

pacjentów Szpitali Tczewskich SA. 

7.     W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie  

        publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Udzielającemu zamówienie   

        przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych  

        okolicznościach.  

8.   W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie  bez      zachowania okresu 

wypowiedzenia (nie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron), Udzielający zamówienie 

naliczy Przyjmującemu zamówienie kary umowne w wysokości   wynagrodzenia  jakie uzyskał za okres  

ostatniego  miesiąca z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową.  

 

§ 23 

 

1. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy   na osobę 

trzecią, bez uzyskania pisemnej zgody   Udzielającego zamówienie. 

2. Wszelkie zmiany umowy, jak również oświadczenia stron w zakresie wypowiedzenia rozwiązania i 

odstąpienia od umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, chyba że 

konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

4. Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowania mają przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy 

o działalności leczniczej z dnia  15.04.2011r.  Dz .U. z 2018r. poz. 2190   z póżn. zm., ustawy o prawach 

pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta tj. Dz U.  2017r. poz.1318 ze zm. oraz inne regulacje mające 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

§  24 

 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje  

Udzielający zamówienie, a jeden  Przyjmujący zamówienie. 

 

§ 25 

 

Integralną cześć umowy stanowią; 

 Załącznik Nr 1 – Wynagrodzenie dla  Przyjmującego zamówienie 

 Załącznik nr 2 – harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni     

 

 

   

         

                            Przyjmujący zamówienie                                              Udzielający zamówienie     



Załącznik nr 1                                                                   
 

Wynagrodzenie dla   Przyjmującego zamówienie 
 
 

Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych świadczeń specjalistycznych jest punkt rozliczeniowy. Strony   

ustalają miesięczny limit punktów na wszystkie typy porad   

 w Poradni  ginekologiczno - położniczej                                   punktów.    

 Procedury zabiegowe zakres skojarzony                             punktów 

 Pobieranie materiału szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego  ..................     punktów  

        

 Wartość jednego punktu wynosi:     .................     zł    ( słownie:   ......................   ). 

 Wartość miesięcznego zrealizowanego kontraktu pomniejszona będzie  o koszt zleconych badań    

 diagnostycznych. 

1    W przypadku nie wykonania przyznanego limitu w danym miesiącu, "Udzielający zamówienie" wyraża zgodę   

na przekroczenie przyznanego limitu w następnych miesiącach, o ile łączna kwota przyznanych punktów nie 

przekroczy rocznego limitu punktów zakontraktowanych dla danej poradni. 

2  Udzielający zamówienie” wyraża  zgodę na przesunięcie w ramach przyznanego danej poradni limitu    

punktów, niewykonanej liczby punktów innemu lekarzowi świadczącemu usługi w danej poradni. 

Przesunięcie nastąpi w przypadku, gdy jeden z lekarzy nie wykona przyznanego mu limitu, a drugi ten limit 

przekroczy. 

 

  

W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie  wykona usługę komercyjną   dla pacjenta nie 

ubezpieczonego lub po wykonaniu punktów  w ramach kontraktu  otrzyma   wynagrodzenie w 

wysokości 50% ceny zapłaconej przez pacjenta wynikającej z cennika   Szpitali Tczewskich Spółki 

Akcyjnej w Tczewie.    

   

                                                                                                                        Załącznik nr 2 

 
Harmonogram 

udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni   ginekologiczno - położniczej  

Specjalista w zakresie  położnictwa i ginekologii        lek. med. .....................   

 

L.p. dni przyjęć godziny przyjęć 

                       

1   

2   

3   

 
 
 
 
 
 
                     Przyjmujący zamówienie                                                              Udzielający zamówienie     

 
 
 
 
 
 



 

                          

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  3 
                                                                                           do szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie:   
                                                                                           wykonywanie zadań   lekarza  w por. chirurgicznej   
Projekt umowy 

 

UMOWA   na świadczenie usług   Nr  K                  /  2019 

     zawarta w dniu    ..................................   2019 roku w Tczewie 

 

na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych - Protokół rozstrzygnięcia  

Nr   .................................      komisji konkursowej  z dnia    ............................  2019r. 

pomiędzy: 

Szpitalami Tczewskimi Spółką Akcyjną  z siedzibą w Tczewie   ul. 30-go  Stycznia 57/58, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000386185,   NIP - 593-25-26-795,   Kapitał Zakładowy - 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości 

zwaną w dalszej treści umowy   „Udzielający zamówienie”, reprezentowaną przez : 

.........................................................                                  -   Prezes   Zarządu 

a 

lek. med. .................................   zam.  ....................................  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  

..........................................  z siedzibą  ..................................   wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

działalności Gospodarczej RP  legitymujący się prawem wykonywania zawodu lekarza nr : ..................   z dnia 

...................................r. posiadający  dyplom specjalisty  z zakresu chirurgii ogólnej    prowadzący działalność 

leczniczą  w formie  specjalistycznej  praktyki  lekarskiej  na podstawie     wpisu do rejestru  podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą nr .........................   w Okręgowej Izbie Lekarskiej  w  ..........................  

Regon ..............................  NIP  ..........................   zwana w dalszej części umowy  „Przyjmujący zamówienie”    

o następującej treści:  

 

§1 

1. Udzielający zamówienie  zleca a Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonywania za wynagrodzeniem    

specjalistycznych   świadczeń    zdrowotnych: 

a) w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w    Poradni   chirurgicznej              

       Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego zamówienie   zgodny  jest z wytycznymi 

Narodowego Funduszu Zdrowia.   

Udzielający zamówienie   ma prawo jednostronnie zmieniać treść załącznika w przypadku wprowadzenia zmian 

udzielania świadczeń ogłoszonych przez  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany w załączniku 

obowiązują Przyjmującego zamówienie   od dnia otrzymania pisemnej informacji o tych zmianach. 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że zapoznał się z przepisami i wytycznymi NFZ, organizacją udzielania 

świadczeń, sposobem zgłaszania się i rejestracji pacjentów oraz  wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie  w  Szpitalach Tczewskich SA. 

2. Miejscem      udzielania     świadczeń    zdrowotnych    jest siedziba Udzielającego zamówienie  , mieszcząca się w 

Tczewie przy ul.    Wojska Polskiego 5,  

§ 2 

1 Pacjenci przyjmowani są po przedstawieniu skierowania uprawniającego do udzielania    bezpłatnych świadczeń 

zdrowotnych.                                                                   



2 Osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, mają prawo do korzystania z usług Udzielającego 

zamówienie  , po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty na jego rzecz. 

§ 3  

1. Przyjmujący zamówienie    zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób ciągły zabezpieczający   

pracę Poradni  zgodnie z potrzebami  Udzielającego zamówienie   i ustalonym harmonogramem.  

2. Tygodniowy rozkład wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy ustala Udzielający zamówienie        w 

uzgodnieniu z   Przyjmującym zamówienie  . 

3. Szczegółowy   harmonogram czasu wykonywanych świadczeń będzie stanowić Załącznik  

do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu  czasu wykonywanych 

świadczeń, o  którym mowa w ust. 2 i w wypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 

Udzielającego zamówienie   kar za nieprzestrzeganie ww. harmonogramu zobowiązuje się do zwrotu ich 

wartości   Udzielającemu zamówienie  . 

§ 4 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że  Przyjmujący zamówienie ponosi we własnym zakresie ryzyko prowadzonej przez 

siebie działalności oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w 

związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych  na zasadach określonych  w 

Art. 27  ust. 7 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) tj.  solidarnie z 

Udzielającym zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia   odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub  zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych w 

zakresie udzielonego  zamówienia, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV  na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729) tj. –  co najmniej  na minimalną sumę gwarancyjną 75.000 euro w 

odniesieniu do  jednego  zdarzenia  oraz 350 000  euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń , których   

skutki objęte są umową ubezpieczenia oc. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do kontynuowania 

ubezpieczenia, o którym mowa  w  ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i   dyscyplinarną (kontrola zawodowa) za 

jakość czynności wykonywanych podczas świadczenia  usług. 

 

                                                                                      § 5 

1. Przyjmujący zamówienie   wykonuje   swoje   obowiązki wynikające z umowy samodzielnie i osobiście. 

2. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za rezultaty wykonywanych przez siebie usług, 

Ryzyko prowadzonej działalności obciąża Przyjmującego zamówienie  . 

3. W   przypadku   okresowego   i    przemijającego    braku   możliwości    udzielania świadczeń    zdrowotnych,     

Przyjmujący zamówienie    zobowiązany  jest  do zapewnienia i sfinansowania we własnym zakresie ciągłości 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez wyznaczonego przez siebie „Zastępcę". Wybór osoby trzeciej - „zastępcy" 

wymaga    uprzedniej    pisemnej    zgody Udzielającego zamówienie  . 

4. Osoba   udzielająca   świadczeń   zdrowotnych „w zastępstwie"  winna   spełniać warunki    przewidziane  w    

umowie zawartej przez Udzielającego zamówienie   z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inne warunki 

określone przez Fundusz , jak również „zastępca” winien mieć także zawarte ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w kwocie nie niższej niż kwota na jaką ubezpieczony jest Przyjmujący zamówienie  . Przyjmujący 

zamówienie   oświadcza,   że  warunki,   o których mowa w zdaniu poprzednim są mu znane. 



5. Przyjmujący zamówienie  ponosi   pełną  odpowiedzialność za osoby trzecie -„zastępców", którym   zlecił  

wykonywanie    obowiązków wynikających z niniejszej umowy jak za czyny własne. 

6. W przypadku, gdy z przyczyn losowych Przyjmujący zamówienie   nie może w danym dniu udzielić świadczeń 

zdrowotnych i nie może ustanowić „Zastępcy", zobowiązany jest zwrócić  Udzielającemu zamówienie   wszystkie 

koszty, w tym w szczególności rozmów telefonicznych, jakie Udzielający zamówienie   poniósł w związku z 

odwołaniem umówionych pacjentów.  

7. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do dbałości o dobry wizerunek firmy oraz o wysoką jakość świadczonych 

usług. 

        

   § 6 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok Sądów Powszechnych ani zawodowych Sądów 

Lekarskich, a w chwili zawierania Umowy nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze. 

                                                                                                    § 7 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że: 

1. Posiada   stosowne   kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług, o których mowa w § 1 . 

2. Zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1318 ze zm. ) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. 

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  oraz sposobu  jej przetwarzania ( Dz.U. z 2015r. 

poz.2069)   oraz zgodnie z systemem informatycznym  Udzielającego zamówienie  .  

4. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienie  . 

5. Przyjmujący zamówienie   obowiązany jest do posiadania uprawnień do orzekania o czasowej 

niezdolności do pracy na drukach ZUS - ZLA. 

6. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za terminowe i kompletne prowadzenie dokumentacji 

medycznej pacjentów. 

7. Przyjmujący zamówienie   ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z przepisami  wystawianie 

recept.  

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 listopada 

2008r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj.  Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm. ) oraz  

przepisów ustawy z dnia  10 maja  2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz .U. z 2018r.  poz. 1000)    

        9.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z 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) – tzw. RODO. 

                        

  

                                                                              § 8  

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że znane mu są zasady i warunki dotyczące udzielania świadczeń objętych 

niniejszą umową określone w „Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wymienionym w § 1ust. 1 niniejszej 

umowy " wprowadzanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze Zarządzenia, że spełnia je oraz 

przy realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 



 § 9 

 W   przypadku   nałożenia   przez   Dyrektora Pomorskiego  Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia na Udzielającego zamówienie   kar umownych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Przyjmującego zamówienie   niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do zwrotu 

Udzielającemu zamówienie   ich równowartości.                

                                                                                                  §  10 

Przyjmujący  zamówienie    przy  realizacji  niniejszej  umowy  poddaje  się  kontroli Udzielającego zamówienie     

oraz   kontroli  Pomorskiego Oddziału   Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r.   poz.  1373 ) w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.  

 

                                                                         § 11  

1. Przyjmujący zamówienie    nie   może świadczyć żadnych usług medycznych na  terenie Udzielającego 

zamówienie      osobom     nie    będącym     pacjentami   Udzielającego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje  się,   w  czasie     trwania   Umowy  do poinformowania Udzielającego 

zamówienie   o zamiarze zawarcia kolejnych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Zawarcie kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie   nie może ograniczyć dostępności i jakości 

udzielanych na podstawie niniejszej  Umowy świadczeń zdrowotnych, chyba, że Udzielający zamówienie   

wyrazi na to zgodę w formie zmiany niniejszej Umowy. 

§ 12 

 

1 Przyjmujący zamówienie   zobowiązany jest do wykonywania usług będących  przedmiotem umowy    we       

własnej odzieży  roboczej, spełniającej wymogi  wewnętrznych uregulowań. Koszty utrzymania          odzieży   

w  należytym stanie  obciążają Przyjmującego zamówienie  . 

2 Dla realizacji umowy Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy przestrzegać 

wewnętrzne regulaminy Udzielającego zamówienie  , obowiązujące przepisy BHP oraz Ppoż. i inne 

wewnętrzne zarządzenia z wyjątkiem ustaleń inaczej regulowanych Umową. 

3 Przyjmujący zamówienie    zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia badań 

profilaktycznych   i szkoleń BHP na  własny koszt. 

4 Dokonywania obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w  ustawie z   dnia 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i   chorób zakaźnych u ludzi ( tj. Dz.U. z 2018r. poz.   151 ze zm. ), 

jak   również wykonywania badań posiewowych w kierunku nosicielstwa MRSA i innych  drobnoustrojów 

patogennych, w przypadku dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z  zaleceniami KKZS – na własny 

koszt. 

§ 13 

  1.      Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do   dbałości o   użytkowany   sprzęt i aparaturę. 

2..         Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i zobowiązuje się do     

         użytkowania jej zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz właściwymi zasadami jej użytkowania   

         określonymi w instrukcji obsługi. 

§ 14 

Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych   o   Udzielającym 

zamówienie    w   czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej wiadomości. 



§ 15 

1. Przyjmujący zamówienie   usługi będzie świadczył w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienie  . 

Miejsce to   będzie  wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń   będących    

przedmiotem  niniejszej umowy.  

2. Udzielający zamówienie   zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i aparatury  

medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

3. Udzielający zamówienie   zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń   

potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

4. Przyjmujący zamówienie   nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych ust. 1, będące 

następstwem prawidłowego ich używania. 

5. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego 

zamówienie  , a w        przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat stąd wynikłych.    

6. Udzielający zamówienie   zastrzega sobie prawo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia aparatury lub sprzętu 

medycznego z winy Przyjmującego zamówienie    do obciążenia go kosztami naprawy. 

7. Przyjmujący zamówienie    nie odpowiada za udostępnione mienie Udzielającego zamówienie  , jeśli szkoda w 

mieniu  powstała z przyczyn od niego niezależnych lub na skutek nie zapewnienia przez Udzielającego 

zamówienie     warunków umożliwiających należyte użytkowanie mienia. 

8. W celu wykonywania czynności, o których mowa w § 1, Udzielający zamówienie   udostępnia , na czas 

wykonywania tych czynności Przyjmującemu zamówienie    wszelki niezbędny sprzęt i wyposażenie, będące 

własnością i w dyspozycji Udzielającego zamówienie  .   

                                                                         

                                                                               §  16 

Udzielający zamówienie    zastrzega   sobie   prawo   kontroli  jakości    udzielanych świadczeń   a   Przyjmujący 

zamówienie     tej kontroli się poddaje. 

                                                                               § 17 

 

 Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony  od dnia     01 października  2019 roku do  31 maja    2022 

roku. 

                                                                                § 18 

                                                                                 

1 Z tytułu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie     otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość i zasady 

wyliczenia określa szczegółowo Załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 

2 Wynagrodzenie      określone    w ust.1 Udzielający zamówienie    będzie wypłacać Przyjmującemu zamówienie     

na podstawie miesięcznych    faktur  wystawionych przez Przyjmującego zamówienie   . 

3 Załącznik Nr 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości i wartości kontraktu z NFZ. 

4 W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do pokrycia kosztów 

za zlecone badania. 

5 Przyjmujący zamówienie    przekazuje Udzielającemu zamówienie  fakturę za wykonane usługi w terminie 

10 dni          po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 

6 Należne Przyjmującemu zamówienie    wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie nie później niż 

do ostatniego  dnia miesiąca w którym została złożona   faktura, za miesiąc poprzedni. Za dokonanie wpłaty 

uważa  się wydanie przez Udzielającego zamówienie   polecenia  przelewu na konto Przyjmującego 

zamówienie   .  



7 Faktura powinna zawierać: 

-   imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie    

-  ilość wykonanych punktów 

-   należność ogółem 

-   potwierdzenie przez Z-cę Dyrektora ds. medycznych  wykonania czynności     określonych      umową     

i wyliczonej z  tego tytułu    należności  

8 W wypadku, gdy  faktura  Przyjmującego zamówienie    nie będzie zawierała wszystkich elementów, o których 

mowa  w ust.3, Udzielający zamówienie   uprawniony jest do odmowy wypłaty wynagrodzenia w terminie 

określonym   wyżej, do czasu usunięcia tych braków. 

§ 19 

 Udzielający zamówienie   wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu wynagrodzenia kar                

umownych oraz innych należności.     

                                                                                          § 20 

1 Udzielający zamówienie   zastrzega, że w przypadku zmian zasad i warunków finansowania świadczeń 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób znacząco różniący się od zasad i warunków obowiązujących 

w dniu podpisania niniejszej umowy, Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo do renegocjacji 

wynagrodzenia określonego w §  18, na co Przyjmujący zamówienie    niniejszym wyraża zgodę. Brak 

zawarcia porozumienia w tym zakresie w terminie 21 dni, skutkować będzie rozwiązaniem umowy z upływem 

danego miesiąca. 

2 Kontrola i weryfikacja udzielonych świadczeń dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku której 

zostanie wydana decyzja obniżająca wynagrodzenie Udzielającego zamówienie  , stanowić będzie podstawę 

do obniżenia wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie   , jeżeli weryfikacja i obniżenie wynagrodzenia 

Udzielającego zamówienie   zostało dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z przyczyn leżących po 

stronie Przyjmującego zamówienie   . 

§  21 
 

1 Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu  na jaki została zawarta.  

2 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3  miesięcznym  okresem wypowiedzenia 

dokonanym na koniec miesiąca. 

3 Przyczynę rozwiązania umowy może w szczególności stanowić: 

a. dwukrotna nieusprawiedliwiona  nieobecność Przyjmującego zamówienie  w ustalonym   w      

 harmonogramie terminie świadczenia usług,  

b.   niezgodne z obowiązującymi przepisami  i nierzetelne  prowadzenie przez Przyjmującego zamówienie 

dokumentacji medycznej i statystycznej, 

c. wadliwe wykonywanie umowy, 

d. powtarzające się, uzasadnione  skargi pacjentów, 

e. niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przekazanego przez Udzielającego zamówienie 

Przyjmującemu zamówienie sprzętu, pomieszczeń i aparatury medycznej, 

f.  niewypłacenie przez Udzielającego zamówienie Przyjmującemu Zamówienie należności   z tytułu 

wykonanej pracy za dwa kolejne miesiące. 

g. zaistnienie uzasadnionych przyczyn ekonomiczno-finansowych leżących po stronie Udzielającego 

zamówienie. 



4 Umowa może być rozwiązana  wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

5 Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem          

natychmiastowym w przypadku:  

a.  utraty przez Przyjmującego zamówienie   uprawnień do wykonywania zawodu,  

b. popełnienia przez Przyjmującego zamówienie   w czasie obowiązywania niniejszej umowy czynu      

zabronionego,  

c. naruszenia przez Przyjmującego zamówienie   obowiązku zachowania tajemnicy warunków umowy       

lub informacji uzyskanych w związku z jej realizacją,  

d. nieprzedstawienia przez Przyjmującego zamówienie   umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej,  

e.  stwierdzenia pobierania przez Przyjmującego Zamówienie nienależnych opłat   od pacjentów lub ich 

rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy. 

f.  udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie w  stanie     wskazującym na 

spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie przeznaczonym      na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych. 

g. przeniesienia przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków na osobę trzecią,  bez zgody 

Udzielającego zamówienie. 

       h  zaistnienia sytuacji uniemożliwiających dalsze świadczenie usług tj. nieuzyskania kontraktu                           

z  NFZ 

6.    Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy lub jej rozwiązanie  ze względu na okoliczności   

       niezależne od  Udzielającego zamówienie   np. 

1.   w przypadku zmian wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

2.    w sytuacjach nieprzewidzianych dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych na rzecz    

pacjentów Szpitali Tczewskich SA. 

7.     W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie  

        publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Udzielającemu zamówienie   

        przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych  

        okolicznościach.  

8.   W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie  bez      zachowania okresu 

wypowiedzenia (nie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron), Udzielający zamówienie 

naliczy Przyjmującemu zamówienie kary umowne w wysokości   wynagrodzenia  jakie uzyskał za okres  

ostatnich 3 m-cy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową.  

 

                                                                                           § 22    

1 Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy, 

oraz wszelkich informacji i danych w tym w szczególności danych osobowych pacjentów i informacji o stanie 

zdrowia pacjentów pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2 Przyjmujący  zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie 

udzielania świadczeń w sposób gwarantujący przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 

listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm). 

3 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przetwarzanie 

danych osobowych pacjentów Udzielającego Zamówienie na rzecz których udzielane są  świadczenia. Przez 



przetwarzanie danych osobowych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie ,opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych pacjentów. Każda czynność związana z 

przetwarzaniem danych osobowych pacjentów powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa t.j. przepisów ustawy z dnia   10 maja  Dz. U  z  2018 roku 

poz.1000. 

4.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z 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) – tzw. RODO. 

 

§ 23 

 

1 Przyjmujący zamówienie    nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią, bez uzyskania pisemnej zgody  Udzielającego zamówienie. 

2 Wszelkie zmiany umowy, jak również oświadczenia stron w zakresie wypowiedzenia rozwiązania i 

odstąpienia od umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3 Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. . 

4 Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie  .  

5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowania mają przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy 

o działalności leczniczej z dnia  15.04.2011r.  Dz .U.  z 2018r. poz. 2190   z póżn. zm., ustawy o prawach 

pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta tj. Dz U. z 2017r. poz.1318  ze zm. oraz inne regulacje mające 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

§ 24 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

§ 25 

 Integralną cześć umowy stanowią; 

 Załącznik Nr 1 – Wynagrodzenie dla  Przyjmującego zamówienie 

 Załącznik nr 2 – harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni     

 

 

 

    

                                    Przyjmujący zamówienie                                              Udzielający zamówienie     

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1                                                                                
                                                     Wynagrodzenie dla   Przyjmującego zamówienie 

 

Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych świadczeń specjalistycznych jest punkt rozliczeniowy. Strony   

ustalają miesięczny limit punktów na wszystkie typy porad   

w Poradni  Chirurgii Ogólnej                                                          punktów.    

 Procedury zabiegowe zakres skojarzony                                    punktów 

Poza pakietem onkologicznym                                                         punktów        

 Wartość jednego punktu wynosi:     zł                                          ( słownie). 

Wartość miesięcznego zrealizowanego kontraktu pomniejszona będzie  o koszt zleconych badań    

 diagnostycznych. 

2    W przypadku nie wykonania przyznanego limitu w danym miesiącu, "Udzielający zamówienie" wyraża zgodę   

na przekroczenie przyznanego limitu w następnych miesiącach, o ile łączna kwota przyznanych punktów nie 

przekroczy rocznego limitu punktów zakontraktowanych dla danej poradni. 

3  Udzielający zamówienie” wyraża  zgodę na przesunięcie w ramach przyznanego danej poradni limitu    

punktów, niewykonanej liczby punktów innemu lekarzowi świadczącemu usługi w danej poradni. 

Przesunięcie nastąpi w przypadku, gdy jeden z lekarzy nie wykona przyznanego mu limitu, a drugi ten limit 

przekroczy. 

 

  

W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie  wykona usługę komercyjną   dla pacjenta 

nieubezpieczonego lub po wykonaniu punktów  w ramach kontraktu  otrzyma   wynagrodzenie w 

wysokości 50% ceny zapłaconej przez pacjenta wynikającej z cennika   Szpitali Tczewskich Spółki 

Akcyjnej w Tczewie.    

   

 
 

 
                                                                                                                        Załącznik nr 2 

 
Harmonogram 

 
udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni  chirurgicznej  

 
specjalista w dziedzinie  chirurgii ogólnej  lek. med.   

 

 

L.p. dni przyjęć godziny przyjęć 

1  
 

 
 

 
 
                     

 

 

 

                            Przyjmujący zamówienie                                                          Udzielający zamówienie     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  4 
                                                                                           do szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie:   
                                                                                           wykonywanie zadań   lekarza  w pracowni  RTG   
Projekt umowy 

 

UMOWA   na świadczenie usług   Nr  K                  /  2019 

     zawarta w dniu    ..................................   2019 roku w Tczewie 

 

na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych - Protokół rozstrzygnięcia  

Nr   .................................      komisji konkursowej  z dnia    ............................  2019r. 

pomiędzy: 

Szpitalami Tczewskimi Spółką Akcyjną  z siedzibą w Tczewie   ul. 30-go  Stycznia 57/58, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod 

numerem KRS 0000386185,   NIP - 593-25-26-795,   Kapitał Zakładowy - 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości 

zwaną w dalszej treści umowy   „Udzielający zamówienie”, reprezentowaną przez : 

.........................................................                                  -   Prezes   Zarządu 

a 

a lek.med. ........................................  zam...........................................  prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą    –  ................................................ z siedzibą ........................................ zarejestrowaną  w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP  legitymujący się prawem wykonywania zawodu lekarza nr 

: .......................................... posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiodiagnostyki  prowadzący działalność 

leczniczą   na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  nr   

..................................  w  Okręgowej Izbie Lekarskiej w ...................................,    wpisaną do Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym  Regon  ..................................  NIP  

....................................,     zwana w dalszej części umowy  „Przyjmujący zamówienie”    o następującej treści:  

 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez  Przyjmującego zamówienie świadczeń medycznych na rzecz 

pacjentów Udzielającego zamówienie  oraz pacjentów  skierowanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z 

placówek lecznictwa otwartego z którymi Szpitale Tczewskie SA mają zawarte umowy w zakresie diagnostyki 

obrazowej  (RTG) zakończonych opisem badania rentgenowskiego (mammograficznego).  

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są  siedziby   Udzielającego zamówienie  mieszczące się      w Tczewie 

przy ul. Wojska Polskiego 5 ,  30-go Stycznia 57/58,  

 

§ 2 

 
Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do: 

1 posiadania aktualnego zaświadczenia  lekarskiego o przeprowadzeniu badań profilaktycznych u lekarza 

ds. profilaktyki (kopię zaświadczenia przedstawiać w dziale, w którym znajduje się umowa), -  na własny 

koszt 

2 dokonywania obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w  ustawie z   dnia 5 grudnia 2008r.              

o zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i  chorób zakażnych u ludzi (Dz.U.  z 2018r. poz. 151 ze zm.), 

jak   również wykonuje badania posiewowe w kierunku nosicielstwa MRSA i innych  drobnoustrojów 



patogennych, w przypadku dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z  zaleceniami KKZS – na własny 

koszt,      

3 Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do wykonywania usług będących  przedmiotem umowy                                                    

we własnej odzieży ochronnej , spełniającej wymogi  uregulowań wewnętrznych. Koszty utrzymania  

odzieży   w  należytym stanie  obciążają Przyjmującego zamówienie  . 

4 poddawania się szkoleniom okresowym  w zakresie  BHP   ( co 5 lat ) -  na własny koszt, 

5 przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie Szpitali Tczewskich SA 

6 przestrzegania regulaminów i przepisów wewnętrznych. 

7 dbałości o wysoką   jakość  wykonywanych świadczeń medycznych, 

8 dbałości o dobry wizerunek firmy. 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie czynności określone  w § 1 będzie dokumentował   na drukach 

określonych   przez Przyjmującego zamówienie. 

   2. Dokumentacja, o której  mowa w § 3 pkt. 1 po wystawieniu , stosownym opisaniu                                                             

i opieczętowaniu stanowi integralną część dokumentacji  medycznej potwierdzającej wykonanie 

zleconego badania.  

    3.  Przyjmujący zamówienie świadczenia objęte zakresem niniejszej umowy będzie wykonywał zgodnie  z    

            przepisami: 

 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych                   

(Dz. U. z  2007r. Nr 24, poz 161)  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego 

stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej   ( tj. Dz. U. z 

2013r.  poz. 1015) 

    oraz innymi publikacjami regulującymi zasady bezpiecznej pracy w pracowniach   

rentgenodiagnostycznych. 

 

§ 4 

Przyjmujący zamówienie   zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób  zabezpieczający pracę Szpitala  

zgodnie z potrzebami  Udzielającego zamówienie -   świadczenie usług poprzez złącza internetowe od 

poniedziałku do niedzieli i  dwa razy w tygodniu  w siedzibie  Udzielającego zamówienie (świadczenie usług 

według harmonogramu). 

Tygodniowy rozkład wykonywania usług wynikających z niniejszej umowy ustala Udzielający zamówienie   w 

uzgodnieniu   z  Koordynatorem pracowni RTG. 

§ 5 

 

1  Przyjmujący zamówienie wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy samodzielnie    i osobiście. 

2 Przyjmujący zamówienie    ponosi odpowiedzialność za rezultaty wykonywanych przez siebie usług,     

Ryzyko prowadzonej działalności obciąża Przyjmującego zamówienie.   

3 W szczególnych sytuacjach  Przyjmujący zamówienie    ma prawo do nie wykonywania świadczeń objętych 

umową bez obowiązku zapewnienia zastępstwa. O skorzystaniu  z powyższego prawa Przyjmujący 

zamówienie   powiadamia  Udzielającego zamówienie  w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym 



wyprzedzeniem. Przyjmujący zamówienie    jednak dołoży wszelkich starań aby zapewnić ciągłość 

wykonywanych świadczeń. 

§ 6 

1. Strony zgodnie ustalają, że  Przyjmujący zamówienie ponosi we własnym zakresie ryzyko prowadzonej przez 

siebie działalności oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w 

związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych  na zasadach określonych  w 

Art. 27  ust. 7 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) tj.  solidarnie z 

Udzielającym zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia się od  odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub  zaniechaniem udzielania świadczeń medycznych w 

zakresie udzielonego  zamówienia, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV  na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729) tj. –  co najmniej  na minimalną sumę gwarancyjną 75.000 euro w 

odniesieniu do  jednego  zdarzenia  oraz 350 000  euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń , których   

skutki objęte są umową ubezpieczenia oc.  

3. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa   ust. 2 przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i   dyscyplinarną (kontrola zawodowa) za 

jakość czynności wykonywanych podczas świadczenia  usług. 

    § 7 

 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok Sądów Powszechnych  ani zawodowych Sądów 

Lekarskich, a w chwili zawierania Umowy nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze. 

 

§ 8 

Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że: 

1. posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług, o których mowa w § 1 . 

2. zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz.U. z 

2017 r.  poz. 1318 ze zm. ) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej  oraz sposobu  jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.  2069)   oraz zgodnie z systemem 

informatycznym  Udzielającego zamówienie  .  

§ 10 

Przyjmujący zamówienie    przy realizacji  niniejszej  umowy  poddaje  się  kontroli  Udzielającego zamówienie   

oraz kontroli Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz.  1373 ) w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. 

 

 



§ 11 

 

 1. Przyjmujący zamówienie nie może świadczyć żadnych usług medycznych na terenie   Udzielającego 

zamówienie  osobom nie będącym pacjentami Udzielającego zamówienie . 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w czasie trwania Umowy do poinformowania Zamawiającego o 

zamiarze zawarcia kolejnych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Zawarcie kolejnej umowy przez Przyjmującego zamówienie  nie może ograniczyć dostępności i jakości 

udzielanych na podstawie niniejszej Umowy świadczeń zdrowotnych, chyba,   że Udzielający zamówienie   

wyrazi na to zgodę w formie zmiany lub aneksu do niniejszej Umowy. 

§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie     zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę. 

2. Przyjmujący zamówienie    oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i zobowiązuje się do 

użytkowania jej zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz właściwymi zasadami jej użytkowania 

określonymi w instrukcji obsługi. 

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych   o Udzielającym 

zamówienie    w czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej wiadomości. 

2. Przyjmujący zamówienie    zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treść niniejszej umowy. 

3. W przypadku naruszenia postanowień ust.1 i ust.2, Udzielający zamówienie  może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie    usługi będzie świadczył w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienie. 

Miejsce to będzie wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną   do udzielania świadczeń będących 

przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Udzielający zamówienie    zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu              i 

aparatury medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

3. Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń 

potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych ust. 1, będące następstwem 

prawidłowego ich używania. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego 

zamówienie   , a w przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat stąd wynikłych. 

Udzielający zamówienie    zastrzega sobie prawo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia aparatury lub sprzętu 

medycznego z winy Przyjmującego zamówienie    do obciążenia go kosztami naprawy. 

6. Przyjmujący zamówienie    nie odpowiada za udostępnione mienie  Udzielającego zamówienie   , jeśli szkoda 

w mieniu powstała z przyczyn od niego niezależnych lub na skutek nie zapewnienia przez Udzielającego 

zamówienie    warunków umożliwiających należyte użytkowanie mienia. 

 

§ 15 

 

Udzielający zamówienie     zastrzega   sobie   prawo   kontroli  jakości    udzielanych świadczeń,         a  Przyjmujący 

zamówienie   tej kontroli się poddaje. 



§ 16 

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia 01  listopada  2019 roku    do 31  października  

2020  roku. 

                                                                                             

                                                                           § 17 

1.   Z tytułu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie  otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 

       -   opis  1 badania  RTG (grafia)   -   ......................... ,-    zł   (słownie:   .......................... )  

       -   opis  1 badania RTG (skopia)   -    ............................   zł     (słownie:   .......................   ) 

       -  opis  1 badania mammografii    -     ................................      ( słownie;   ................................)  

       w ramach programu    profilaktycznego   simp.  

       -   opis 1 badania mammografii    (poza programem)   .........................     (słownie; .............................) 

2.    Udzielający     zamówienie    zastrzega     sobie    prawo       do      zmiany       zasad       wynagradzania  w sytuacji 

zmian u niego kalkulacji kosztów.   Zmiany te wchodzą w życie po przeprowadzeniu negocjacji i po    podpisaniu   

przez obydwie strony aneksu       do umowy. 

§ 18 

1. Przyjmujący zamówienie    przekazuje Udzielającemu zamówienie    fakturę za wykonane usługi w terminie 

do   10-go  dnia po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 

2. Należne Przyjmującemu zamówienie    wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie   nie później niż 

do ostatniego dnia miesiąca w którym został złożona    faktura, za miesiąc poprzedni.  Za    dokonanie wpłaty 

uważa się wydanie przez Udzielającego zamówienie    polecenia  przelewu    na konto Przyjmującego 

zamówienie   .  

3. Faktura powinna zawierać: 

-   imię i nazwisko   Przyjmującego zamówienie    

-   określenie ilości  i rodzaju   badań 

-   stawkę  za badanie 

-   należność ogółem 

-   potwierdzenie  Z-cy Dyrektora ds. medycznych  

4 W wypadku, gdy  faktura  Przyjmującego zamówienie  nie będzie zawierała wszystkich elementów, o których 

mowa w ust.3, Udzielający zamówienie uprawniony jest do odmowy wypłaty wynagrodzenia     w terminie 

określonym wyżej, do czasu usunięcia tych braków. 

§ 19 
1 Udzielający zamówienie    zastrzega, że w przypadku zmian zasad i warunków finansowania świadczeń 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób znacząco różniący się od zasad    i warunków obowiązujących 

w dniu podpisania niniejszej umowy, Udzielającemu zamówienie    przysługuje prawo do renegocjacji 

wynagrodzenia określonego w § 17, na co  Przyjmujący zamówienie niniejszym wyraża zgodę. Brak 

zawarcia porozumienia w tym zakresie w terminie 21 dni, skutkować będzie rozwiązaniem umowy z upływem 

danego miesiąca. 

2 Kontrola i weryfikacja udzielonych świadczeń dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku której 

zostanie wydana decyzja obniżająca wynagrodzenie Udzielającego zamówienie  , stanowić będzie podstawę 

do obniżenia wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie   , jeżeli weryfikacja i obniżenie wynagrodzenia 

Udzielającego zamówienie   zostało dokonane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z przyczyn leżących po 

stronie Przyjmującego zamówienie   . 

 



§  20 
 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu  na jaki została zawarta.  

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3  miesięcznym  okresem wypowiedzenia 

dokonanym na koniec miesiąca. 

3. Przyczynę rozwiązania umowy może w szczególności stanowić: 

a. dwukrotna nieusprawiedliwiona  nieobecność Przyjmującego zamówienie  w ustalonym   w      

 harmonogramie terminie świadczenia usług,  

b.   niezgodne z obowiązującymi przepisami  i nierzetelne  prowadzenie przez Przyjmującego zamówienie 

dokumentacji medycznej i statystycznej, 

c. wadliwe wykonywanie umowy, 

d. powtarzające się, uzasadnione  skargi pacjentów, 

e. niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przekazanego przez Udzielającego zamówienie 

Przyjmującemu zamówienie sprzętu, pomieszczeń i aparatury medycznej, 

f.  niewypłacenie przez Udzielającego zamówienie Przyjmującemu Zamówienie należności   z tytułu 

wykonanej pracy za dwa kolejne miesiące. 

g.     zaistnienie uzasadnionych przyczyn ekonomiczno-finansowych leżących po stronie Udzielającego 

zamówienie. 

4. Umowa może być rozwiązana  wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

5. Udzielającemu zamówienie   przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem       

         natychmiastowym w przypadku:  

a.  utraty przez Przyjmującego zamówienie   uprawnień do wykonywania zawodu,  

b. popełnienia przez Przyjmującego zamówienie   w czasie obowiązywania niniejszej umowy czynu      

zabronionego,  

c. naruszenia przez Przyjmującego zamówienie   obowiązku zachowania tajemnicy warunków umowy       

lub informacji uzyskanych w związku z jej realizacją,  

d. nieprzedstawienia przez Przyjmującego zamówienie   umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej,  

e.  stwierdzenia pobierania przez Przyjmującego Zamówienie nienależnych opłat   od pacjentów lub ich 

rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy. 

f.  udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie w  stanie     wskazującym na 

spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie przeznaczonym      na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych. 

g. przeniesienia przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków na osobę trzecią,  bez zgody 

Udzielającego zamówienie. 

       h zaistnienia sytuacji uniemożliwiających dalsze świadczenie usług tj. nieuzyskania kontraktu                           

z  NFZ 

6.    Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy lub jej rozwiązanie  ze względu na okoliczności   

       niezależne od  Udzielającego zamówienie   np. 

1.   w przypadku zmian wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 



2.    w sytuacjach nieprzewidzianych dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych na rzecz    

pacjentów Szpitali Tczewskich SA. 

7.     W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie  

        publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Udzielającemu zamówienie   

        przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych  

        okolicznościach.  

8.   W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie  bez      zachowania okresu 

wypowiedzenia (nie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron), Udzielający zamówienie 

naliczy Przyjmującemu zamówienie kary umowne w wysokości   wynagrodzenia  jakie uzyskał za okres  

ostatnich 3 m-cy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową.  

 

                                                                                           § 21    

1. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy, 

oraz wszelkich informacji i danych w tym w szczególności danych osobowych pacjentów i informacji o stanie 

zdrowia pacjentów pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący  zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie 

udzielania świadczeń w sposób gwarantujący przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 

listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm). 

3     Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przetwarzanie 

danych osobowych pacjentów Udzielającego Zamówienie na rzecz których udzielane są  świadczenia. Przez 

przetwarzanie danych osobowych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie ,opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych pacjentów. Każda czynność związana z 

przetwarzaniem danych osobowych pacjentów powinna odbywać się z poszanowaniem zasad wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa t.j. przepisów ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (t. j.   Dz. U  z  2018 roku poz.1000. 

       § 22 

 

1 Przyjmujący zamówienie    nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią, bez uzyskania pisemnej zgody  Udzielającego zamówienie. 

2 Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. . 

3 Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały 

polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie  .  

4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowania mają przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy 

o działalności leczniczej z dnia  15.04.2011r.  Dz .U.  z 2018r. poz. 2190   z póżn. zm., ustawy o prawach 

pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta tj. Dz U. z  2017r. poz.1318 ze zm. oraz inne regulacje mające 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

§ 23 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

                                    Przyjmujący zamówienie                                              Udzielający zamówienie     



 

 


