
  

Projekt         
dot. Lekarz w Poradni Urazowo – Ortopedycznej 

 

 

U M O W A  nr …../2019 

 

 

Zawarta w dniu ………………. r. w Namysłowie pomiędzy: 

Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką Akcyjną z siedzibą w Namysłowie, ul. Oleśnicka 

4, 46-100 Namysłów, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000314007, NIP: 752-14-28-193, REGON: 160216463, kapitał zakładowy: 

2.594.000,00 zł opłacony w całości, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Kuchczyńskiego – Prezesa Zarządu 

Teresę Czuczwarę – Prokurenta samoistnego 

a 

Panem/Panią………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą …………………………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………….…………, REGON: 

……………….…………, nr prawa wykonywania zawodu: ……………….., zwanym w 

dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną 

 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający udziela w trybie art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zmianami), zamówienia na: świadczenie zdrowotne 

lekarskie w Poradni Urazowo – Ortopedycznej w Namysłowskim Centrum Zdrowia 

Spółka Akcyjna, a Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania 

świadczeń na zasadach określonych niniejszą umową.  

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych o których mowa w § 1 ust. 1, będzie poradnia 

Urazowo Ortopedyczna Zamawiającego (zwana dalej poradnią), mieszcząca się pod 

adresem: ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. 

3. Świadczenia zdrowotne o których mowa w § 1 ust. 1, będą udzielane pacjentom poradni 

trzy razy w tygodniu, z czego raz w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 14:00, 

zgodnie z harmonogramem  ustalonym z Zamawiającym. Harmonogram będzie stanowił 

załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym  a Opolskim Wojewódzkim Oddziałem  

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy ilość jednostek rozliczeniowych do wykonania w 

danym roku kalendarzowym, na podstawie podpisanego kontraktu z NFZ. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczeń, o których mowa w § 1 na 

warunkach określonych niniejszą umową. 



  

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdą nieobecność:  

1) planowaną – co najmniej 30 dni przed, 

2) nieplanowaną – co najmniej 1 dzień przed. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń w dniach i godzinach określonych 

w ustalonym harmonogramie, na sprzęcie i aparaturze oraz w pomieszczeniach 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach 

obowiązujących u Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem 

wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz uwzględnieniem postępu w zakresie 

medycyny. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania: 

1) przepisów określonych prawami pacjenta, 

2) wymogów stawianych przez NFZ, 

3) prowadzenia zapisów pacjentów oczekujących na udzielanie świadczeń. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca może w razie potrzeby korzystać z konsultacji z lekarzami Zamawiającego 

oraz z badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach Zamawiającego.  

2. W razie konieczności korzystania z diagnostyki niemożliwej do realizowania 

w pracowniach Zamawiającego, Wykonawca może wystawić skierowanie tylko do 

placówek, które mają podpisaną umowę z Zamawiającym. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 koszty badań ponosi Zamawiający. 

 

§ 7 

 

Wykonawca bierze na siebie obowiązek poddania się kontroli Zamawiającego oraz innych 

uprawnionych organów i osób, a w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia, szczególnie 

w zakresie dostępności i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 8 

 

Wykonawca współpracuje z lekarzami oraz pielęgniarkami na rzecz Zamawiającego. 

 

 

 

 



  

 

§ 9 

 

Wykonawca sprawuje kontrolę merytoryczną i organizacyjną oraz nadzoruje pracę personelu 

średniego współuczestniczącego w udzielaniu świadczeń będących przedmiotem umowy, 

a także kontroluje wykonywanie wydawanych przez siebie zaleceń. 

 

§ 10 

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Wykonawcę osobom trzecim odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalonymi z Zamawiającym.  

 

§ 11 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) okazania polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisania 

umowy, 

3) utrzymania obowiązkowego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy oraz 

przedstawiania Zamawiającemu aktualizowanych polis ubezpieczeniowych w terminie 

7 dni od dnia ich zawarcia. 

 

§ 12 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 13  

 

1. Świadczenia objęte umową będą udzielane przez Wykonawcę osobiście. Wykonawca 

może powierzyć obowiązki wynikające z niniejszej umowy ustanowionemu przez siebie 

zastępcy na okres do 1 miesiąca pod warunkiem, że wyznaczony zastępca posiadać będzie 

kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową i specjalizację nie 

niższą niż Wykonawca. 

2. Wykonawca  we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

1) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, 

2) posiadanie badań profilaktycznych. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie prowadził wobec Zamawiającego działalności   

konkurencyjnej narażającej Zamawiającego na szkodę. W przypadku naruszenia 

niniejszego postanowienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości  5 000 zł za każde naruszenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżona karę umowną. 

2. Działalność w oparciu o gabinet prywatny nieposiadający umowy z NFZ nie jest 

działalnością konkurencyjną w rozumieniu postanowień niniejszej umowy. Za działalność 

konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się w szczególności:   



  

1) prowadzenie przez Wykonawcę - na własny rachunek lub na rachunek jakiegokolwiek 

innego konkurencyjnego podmiotu gospodarczego - takiej samej (tożsamej) lub 

podobnej (zbliżonej) działalności gospodarczej, jaką prowadzi Zamawiający; 

2) ujawnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek okoliczności i informacji, o których 

dowiedział się przy wykonywaniu czynności zleconych przez Zamawiającego, których 

ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę;  

3) pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej tożsamą, bądź zbliżoną działalność do 

działalności Zamawiającego; 

4) występowanie w charakterze członka władz podmiotu gospodarczego prowadzącego 

działalność tożsamą, bądź działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego; 

5) uczestniczenie – w jakiejkolwiek formie – w innej konkurencyjnej osobie prawnej oraz 

innych podmiotach konkurencyjnych wobec Zamawiającego; 

6) wykonywanie pracy przez Wykonawcę w ramach stosunku pracy lub wykonywanie 

czynności w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz innego 

podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność tożsamą, bądź działalność zbliżoną 

do działalności Zamawiającego; 

7) występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów 

prowadzących działalność tożsamą, bądź zbliżoną wobec Zamawiającego; 

8) prowadzenie w jakiejkolwiek formie doradztwa na rzecz podmiotów konkurencyjnych. 

3. Zakaz działalności konkurencyjnej wiąże na terytorium powiatu namysłowskiego, w czasie 

trwania niniejszej umowy oraz w okresie 1 roku po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z jednego, kilku lub wszystkich zakazów i 

ograniczeń wynikających z niniejszej umowy, według swojego uznania i swojej oceny. 

5. Podjęcie działalności konkurencyjnej wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

1. Z tytułu udzielania świadczeń objętych umową Wykonawca będzie otrzymywał kwotę 

ryczałtową wynagrodzenia miesięcznego w wysokości: …………………...…… zł brutto 

(słownie złotych: ……………………………….………………………………………….). 

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego będzie rozliczana miesięcznie z dołu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania umowy. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekraczać limitu miesięcznego 

świadczeń zdrowotnych. Wykonawca poniesie koszty nieuzgodnionych nadwykonań. 

 

§ 16 

 

1. Kwotę, o której mowa w § 15, Zamawiający wypłaci w terminie do 14 dni po przedłożeniu 

przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury. 

2. Zamawiający wypłaci kwotę za zrealizowane świadczenia zdrowotne na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

3. Za dzień płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 



  

§ 18 

 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z powodu: 

1) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub nieodpowiedniej jakości, 

2) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia umowy oraz 

przepisów prawa, 

3) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania zawodu,  

4) popełnienia przez Wykonawcę przestępstwa, które uniemożliwi dalsze świadczenie usług 

zdrowotnych, 

5) brak umowy Zamawiającego z NFZ na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem 

niniejszej umowy. 

 

§ 19 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) uzasadnionej pisemnej skargi pacjenta, jego rodziny lub opiekuna prawnego lub innych 

uprawnionych osób w sprawach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, z 

wyłączeniem skarg dotyczących zastosowanych metod, w wysokości 500,00 zł za każdą 

uzasadnioną skargę, 

2) rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) lub z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości  2.000,00 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone w umowie kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 20 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. 

 

§ 21 

 

1. Wszelkie spory związane z niniejszą umową zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu 

rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca oświadcza, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się z 

Urzędem Skarbowym. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zgłosił swoją działalność gospodarczą w ZUS celem rozliczenia 

z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

§ 22 

 

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

tych, które są ogólnie dostępne, po pisemnym uzgodnieniu z druga Stroną zostaną uznane za 

jawne, zostały ujawnione ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 23 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o działalności leczniczej i inne przepisy szczególne. 

 



  

§ 24 

 

Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Zamawiający                                              Wykonawca 

 

 
 
 


