
UMOWA SGZOZ/ POZ/…………../2022 
  

Zawarta w dniu …………………..., pomiędzy: 
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 
Jasienica 845 
NIP: 937-21-74-178; REGON: 072140535 
reprezentowanym przez:  
Jana Matuszka - Kierownika 
zwanym w dalszej części „Udzielającym zamówienia” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną/nym w dalszej części „Przyjmującym zamówienie” 
o następującej treści: 
 
Umowę zawarto na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). 
 

§ 1 
Udzielający zamówienia zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej „świadczeniami”, w ramach statutowej działalności 
Udzielającego zamówienie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia                     
w ……………………… na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ, zgodnie z harmonogramem – 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
 § 2 

 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń rzetelnie, z zachowaniem 
najwyższej staranności.  

2.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczenia osobiście. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem albo zaniechaniem udzielenia 
świadczeń zdrowotnych określonych w  § 1 niniejszej umowy, jak również od ryzyka 
wystąpienia chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV i WZW na czas trwania umowy oraz 
dostarczenia kopii polisy jako załącznika do niniejszej umowy, a w przypadku jej 
wygaśnięcia w trakcie obowiązywania umowy, do zawarcia nowej polisy, która będzie 
obejmowała pozostały okres trwania zobowiązania i dostarczenia jej kopii 
niezwłocznie Udzielającemu Zamówienia. 

 
§ 3 

Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1, udzielane będą w Ośrodku Zdrowia                        
w …………………., zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń  
 z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz                           
z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania: 

a) przepisów określających prawa pacjenta 



b) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez 
Udzielającego zamówienie oraz Regulaminów obowiązujących w SGZOZ   
w Jasienicy. 

c) wszystkich obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów BHP                  
 i p/poż. obowiązujących na terenie SGZOZ w Jasienicy. 

3. W razie skarg i zażaleń złożonych przez Pacjentów, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest skierować skarżącego do Kierownika Zakładu lub innej wyznaczonej 
przez niego osoby.  

§ 5 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1. Udzielania i korzystania w razie potrzeby z konsultacji specjalistów będących 
lekarzami SGZOZ w Jasienicy. 

2. Współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na 
rzecz pacjentów Zleceniodawcy. 

3. Poddania się kontroli Udzielającego zamówienia, NFZ oraz innych uprawnionych 
organów w zakresie udzielanych świadczeń. 

  
§ 6 

 Przyjmujący zamówienie ma prawo w formie pisemnej wyrazić opinię o potrzebie leczenia 
chorego  w innej placówce służby zdrowia. 

1. Ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych 
musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Przyjmujący zamówienie udzielając świadczeń w ramach niniejszej umowy korzysta 
nieodpłatnie z pomocy personelu Udzielającego zamówienia, jego pomieszczeń, 
sprzętu medycznego, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i leków.  

 

 § 7 
 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego w 
zakresie świadczeń medycznych udzielanych w SGZOZ- ie w Jasienicy, zgodnie z art. 27 ust. 
7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z 
późn. zm.) ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.  

 
§ 8 

   Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2022 r. do ……………….. 
  

 § 9 
1. Z tytułu wykonywanych świadczeń Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić 

Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości ………………. złotych 
(słownie:  ……………………….) brutto za godzinę.  

2. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Udzielającego zamówienie dopuszczalne jest 
zwiększenie godzin udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie, przy czym 
łączne wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie w okresie miesięcznym nie może 
przekroczyć kwoty ……………………….. złotych (słownie: ……………………………………….). 

 
§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie w terminie do 10-tego dnia po zakończeniu miesiąca 
obrachunkowego wystawia  fakturę za wykonane świadczenia z wyszczególnieniem 
ilości godzin udzielania świadczeń i należnej sumy wynagrodzenia obliczonej według 



stawki, o której mowa w § 10 ust.1 umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Przyjmującego 
zamówienie rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury 
przez SGZOZ w Jasienicy. 

 § 11 
Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną  rzecz 
od pacjentów i ich rodzin  albo osób trzecich z tytułu wykonywania świadczeń będących 
przedmiotem niniejszej umowy w obiektach Zleceniodawcy, pod rygorem rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym.  

§ 12 
Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

1. Posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, 

2. Posiadanie aktualnych badań profilaktycznych,  

3. Odzież ochronną. 

§ 13 
Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie postanawiają, że umowa może zostać 
rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

 § 14 
Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym przed upływem terminu, o jakim mowa w § 9 w razie: 
- rażącego naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie, 
- utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu, zawieszenia   
  w prawie wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu świadczeń medycznych  
  będących przedmiotem umowy,  
- popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze             
  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, jeżeli zostało             
  ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 
- gdy Przyjmujący zamówienie pobiera opłaty na własną rzecz od pacjentów lub ich            
  rodzin albo osób trzecich z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem             
  umowy w obiektach Udzielającego zamówienia,  
- gdy Przyjmujący zamówienie działa na szkodę Udzielającego zamówienia, 
- gdy Przyjmujący zamówienie odmawia udzielenia świadczenia zdrowotnego            
  będącego przedmiotem umowy albo sugeruje skorzystanie z oferty innego podmiotu            
  mimo, iż świadczenie może zostać udzielone u Udzielającego zamówienia, 
- niestosowania się Przyjmującego zamówienie do regulaminów, zarządzeń i innych            
  procedur obowiązujących u Udzielającego Zamówienia 
- wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej przez Przyjmującego zamówienie w         
  innym celu niż wykonywanie przedmiotu umowy, 
- wykonywania świadczeń w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków            
  odurzających, 
- co najmniej dwóch skarg pacjentów na Przyjmującego zamówienie, jeżeli              
  Udzielający zamówienia uzna je za zasadne. 

 
§ 15 

Strony zobowiązują się w czasie trwania umowy, a także bezterminowo po jej rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu, do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji 
o wszelkich danych drugiej ze stron, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. tj. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), a 
także innych obowiązujących przepisach polskiego prawa, jak również do zachowania 



tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim wszelkich innych informacji uzyskanych w 
toku wykonywania niniejszej Umowy.  

 
§ 16  

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
 

§ 17 
Strony umowy zobowiązują się rozstrzygać spory wynikające z realizacji postanowień 
niniejszej umowy na drodze polubownej. W razie braku porozumienia między stronami, spory 
rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie. 
 

§ 18 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Załącznik: 

1. harmonogram pracy 

 
  
Przyjmujący zamówienie                                                      Udzielający zamówienia  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


