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Umowa Nr ………

Umowa na wykonywanie usług z zakresu Kardiologii, zawarta w dniu  … … … … …
w Miechowie-Charsznicy w oparciu o Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654  Ustawa z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 136 poz.857 z 2008r. – tekst jednolity) i 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie 
umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz.592 z 
1998r.) 
pomiędzy: 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Charsznicy ul. Miechowska 52
 zwanym dalej „Udzielającym zamówienie”,
 reprezentowanym przez: 
Pełnacego Obowiązki Dyrektora -  mgr inż. Irenę Czerkas
a
lek. Neurologiem
reprezentującym własną indywidualną praktykę lekarską,
 
 nr prawa wykonywania zawodu:  . . . . . . . . . . . .  
 
wykonującym Indywidualną Praktykę Specjalistyczną, 
zarejestrowaną przez Izbę Lekarską pod nr  . . . . . . . . . . . . . . 
 
Regon Nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 zwanym dalej ”Przyjmującym zamówienie”
 o następującej treści:
 

§ 1

Nadrzędnym  celem  niniejszej  umowy  jest  sprawne  udzielanie  świadczeń 
zdrowotnych w ramach statutowej działalności Udzielającego Zamówienie.

                                                                § 2 

Udzielający  Zamówienia  zleca  a  Przyjmujący  Zamówienie  przyjmuje  do  realizacji 
udzielanie  świadczeń  medycznych  z  zakresu NEUROLOGII  oraz 
USG ZWIĄZANEGO  Z  NEUROLOGIĄ w  zakresie  świadczeń  odpłatnych, 
niezakontraktowanych z NFZ, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Udzielającego 
Zamówienie, w tym - CENNIKIEM.
Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  zapoznawać  się  samodzielnie  z 
obowiązującymi  przepisami  prawa  dotyczącymi  świadczeń  medycznych,  w  tym 
przede wszystkim z Ustawami, Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, Zarządzeniami 
prezesa NFZ, obwieszczeniami oraz innymi, a także do aktualizacji  i  podnoszenia 
swojej wiedzy. 



Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  realizacji  świadczeń  przy 
wykorzystaniu także rejestracji telefonicznej.

§ 3

Świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą  przez  Przyjmującego  Zamówienie  po 
wcześniejszym zgłoszeniu się, zarejestrowaniu pacjenta i ustaleniu przez pracownika 
rejestracji  z  lekarzem –Przyjmującym Zamówienie  terminu udzielenia  świadczenia 
zdrowotnego.                                                               
      

§ 4

Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobiście przez Przyjmującego Zamówienie. 
W  razie  niemożności  udzielenia  świadczenia  przez  Przyjmującego  Zamówienie, 
dopuszcza  się  ich  wykonanie  przez  inny  podmiot,  spełniający  wymogi  formalne, 
wskazany  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  po  uprzednim  powiadomieniu  i 
uzyskaniu  zgody  Udzielającego  Zamówienie.  Świadczenia  realizowane przez inny 
podmiot finansowane są przez Przyjmującego Zamówienie ze środków wypłaconych 
przez Zlecającego Przyjmującemu Zamówienie. 

§ 5

Umowę  zawiera  się  na  czas  określony  od  dnia  ………………..  do  31.12.2013  z 
możliwością przedłużenia za zgodą obu stron w formie aneksu.

§ 6

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli prowadzonej przez 
Fundusz  Zdrowia  oraz  Udzielającego  Zamówienia  na  zasadach  określonych  w 
obowiązujących przepisach prawa.

§ 7

Przyjmujący Zamówienie za wykonane świadczenia medyczne, o których mowa w § 
2 ust.1 umowy otrzyma należność obliczoną  jako iloczyn (wartości procentowej P, 
określonej  w  załączniku  Nr  1  do  umowy)  i  (kwot  zapłaconych  przez  Pacjentów 
pomniejszonych o zlecone badania dodatkowe)
 Realizacja  płatności  odbywać  się  będzie  na  podstawie  rachunku  –  Faktury 
wystawionej  przez  Przyjmującego  Zamówienie  z  załącznikiem  imiennego  wykazu 
osób  którym  udzielono  świadczenia,  pod  warunkiem  zgodności  z  kwotami 
wpłaconymi w rejestracji przez ujętych w wykazie pacjentów.

§8

Fakturę za miesiąc miniony należy przedstawić do 10 dnia miesiąca następnego po 
miesiącu  udzielenia  świadczenia.  Należność  będzie  przelana  na  konto 
Przyjmującego Zamówienie do 14 dni:

a)       od jej otrzymania w przypadku oświadczenia (jako dodatkowy załącznik 
do  faktury),  że  w  miesiącu  wykonania  świadczenia  nie  zlecano  badań 
dodatkowych, lub



b)       po otrzymaniu faktury za badania dodatkowe od ich wykonawcy.

                                                      § 9

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  zawarcia  właściwych  umów 
ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  obowiązujących  podwykonawców 
świadczeń zdrowotnych i posiadania jej z dniem udzielenia pierwszego świadczenia. 
 

§ 10

W  przypadku  braku  dokumentu  potwierdzającego  uprawnienia  do  bezpłatnych 
świadczeń  zdrowotnych  Przyjmujący  Zamówienie  może  udzielić  świadczenia 
zdrowotnego z zastrzeżeniem zaznaczenia na receptach właściwej odpłatności dla 
nieubezpieczonego. 
Przyjmujący Zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność przed NFZ w przypadku 
zakwestionowania przez NFZ  zleconych przez Niego recept.

§ 11

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  prowadzić  dokumentację  medyczną  na 
zasadach  obowiązujących  w  publicznych  zakładach  opieki  zdrowotnej  i  ponosi 
odpowiedzialność  za  rzetelność  jej  prowadzenia.  Przyjmujący  Zamówienie 
zobowiązuje się do sporządzania dodatkowych informacji i sprawozdań na życzenie 
Udzielającego Zamówienie. 

§ 12 

Przyjmujący  Zamówienie  udzielając  świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  niniejszej 
umowy,  korzysta  nieodpłatnie  z  niezbędnej  pomocy  średniego  personelu 
medycznego, pomieszczeń, sprzętu medycznego, środków medycznych, materiałów 
opatrunkowych  oraz  leków  Udzielającego  Zamówienie.  Dysponując  tymi  dobrami 
Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się  korzystać  z  nich w sposób racjonalny i 
oszczędny.  Przyjmujący zamówienie korzysta w ramach niniejszej umowy z własnej 
odzieży ochronnej. Przyjmujący zamówienie korzysta w ramach niniejszej umowy z 
własnych: środków transportu, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, środków 
łączności  oraz  innych  środków i  sprzętu,  będących  w  posiadaniu  jego  prywatnej 
praktyki,  a  nie  wymienionych  powyżej  dla  prac  wykonywanych  poza  budynkiem 
PZOZ w Charsznicy  w zakresie  czynności  powiązanych  z  działalnością  na rzecz 
PZOZ w Charsznicy.

§ 13

Umowa może być wypowiedziana: 
Z  miesięcznym  wypowiedzeniem  przez  którąkolwiek  ze  stron  ,  z  tym,  że  okres 
wypowiedzenia biegnie od 1 dnia miesiąca następującego po dniu wypowiedzenia. 
Bez okresu wypowiedzenia: 
• za zgodą stron,
• gdy jedna ze stron rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy,
• gdy Przyjmujący Zamówienie utraci prawo do wykonywania świadczeń zdrowotnych 
w 



rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza
• gdy Przyjmujący Zamówienie rażąco naruszy wewnętrzne przepisy Udzielającego 
Zamówienie
•  w  przypadku  nie  udokumentowania  przez  Przyjmującego  Zamówienie  zawarcia 
przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 
9.

§ 14

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  sprawozdawczości 
statystycznej wymaganych w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 15

W sprawach spornych rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego 
Zamówienie. 

§ 16 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE                             PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                             Załącznik Nr 1  do umowy Nr ………
 

Ustala się wartość procentową P w wysokości  ……….%  (kwot zapłaconych przez 
Pacjentów pomniejszonych o zlecone badania dodatkowe)
o czym mowa w  §7 Umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE                             PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
 


