
Umowa 

na wykonywanie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii 

narządu  ruchu dla pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

 

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu ………………….. pomiędzy 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

ul. Stanisława Duboisa 68, NIP 759-14-36-186 

reprezentowanym przez: lek. Andrzeja Ryszarda Sawoniego – Dyrektora 

zwanym dalej Udzielającym zamówienie, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… (odpis z KRS) 

reprezentowanym przez: …………………………………. 

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie 

 

Na podstawie przepisów: 

 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013r. poz. 217 ze zm.) 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 

 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U.z 2011r. Nr 277 poz. 

1634) 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121) 

 innych przepisów znajdujących zastosowanie dla samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej 

i po przeprowadzeniu konkursu, strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Udzielający zamówienia zamawia w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu                          

z Narodowym Funduszem Zdrowia, a Przyjmujący zamówienie zapewnia, wykonywanie usług 

lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu  ruchu realizowanych przez personel 

medyczny o kwalifikacjach wymaganych odrębnymi przepisami i w liczbie niezbędniej do 

wykonywania świadczenia, z wykorzystaniem stanowiącej własność Udzielającego zamówienie 

infrastruktury, zwanej dalej „usługami medycznymi”. 

 

§ 2 

1. Usługi wykonywane będą przez personel posiadający udokumentowane na piśmie kwalifikacje. 

Liczbę osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych lub świadczeń określonego 

rodzaju określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody – w uzasadnionych 

przypadkach – na wykonywanie usług przez konkretną osobę Przyjmującą zamówienia. 

3. Miejscem wykonywania usług medycznych, będących przedmiotem umowy, jest teren działania 

Udzielającego zamówienie, w szczególności Oddział Urazowo – Ortopedyczny, Poradnia 

Urazowo – Ortopedyczna. 

4. Minimalna liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii 

urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu to: 



1) dotyczy umowy w rodzaju leczenia szpitalne  - co najmniej 2 etaty w dni robocze                      

w godzinach 8.00-15.35 oraz dyżur medyczny od poniedziałku do piątku 16h 25min 

dziennie i 24 h w sobotę, niedzielę i dni wolne,  

2) dotyczy realizacji umowy w rodzaju ambulatoryjne opieka specjalistyczna świadczenia                

w poradni  - świadczenia udzielane przez specjalistę chirurgii ortopedycznej lub chirurgii 

urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu - powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni. Poradnia czynna 5 dni               

w tygodniu w tym trzy dni po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin,                  

w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30                

a 14:00 oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 

a 20:00. 

5. Przyjmujący zamówienie wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy - 

Kierownika.  

§ 3 

1. Udzielanie usług medycznych odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym przez 

Przyjmującego zamówienie, a zaakceptowanego przez Zastępcę Dyrektora ds. Opieki 

Zdrowotnej Udzielającego zamówienie. 

2. Szczegółowe zasady rozpoczynania, kończenia i przebiegu usług określa Regulamin 

Organizacyjny Udzielającego zamówienie udostępniony Przyjmującemu zamówienie. 

3. Udzielanie usług medycznych realizowane będzie w bezpośrednim powiązaniu z realizacją 

zadań dydaktycznych i badawczych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, oraz uczestniczeniu przez Przyjmującego zamówienie w 

przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących 

zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń                               

z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej                

i umiejętnościami zawodowymi oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny, 

dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując 

prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

2. Udzielający zamówienie zapoznaje Przyjmującego zamówienie z regulaminami, standardami, 

procedurami oraz innymi obowiązującymi przepisami wewnątrzzakładowymi. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania: 

1) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, 

2) standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego 

zamówienia, 

3) Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 

4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883), 

5) reżimu sanitarnego, 

6) tajemnicy zawodowej i etyki lekarskiej, 

7) przepisów bhp, p-poż oraz innych obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych. 



4. Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania świadczeń korzysta za zgodą Udzielającego 

zamówienia z jego bazy lokalowej, aparatury i sprzętu medycznego, środków transportowych, 

leków i materiałów opatrunkowych. 

5. Konserwacja i naprawa sprzętu odbywa się na koszt Udzielającego zamówienie. 

6. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać środków, o których mowa w ust. 5 na cele 

odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność wynika z przepisów 

Udzielającego zamówienie i jest pobierana na jego konto bankowe.  

7. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania w razie potrzeby z konsultacji 

specjalistów będących lekarzami Udzielającego zamówienia oraz badań diagnostycznych 

wykonywanych w pracowniach Udzielającego zamówienia. 

8. W razie konieczności korzystania z diagnostyki niemożliwej do zrealizowania w pracowniach 

Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie może wystawiać skierowania tylko do 

placówek, które mają podpisana umowę z Udzielającym zamówienia. 

 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie współpracuje z całym personelem Udzielającego zamówienie 

udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów leczonych przez Udzielającego 

zamówienie. 

2. Po uzyskaniu pisemnej zgody Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie może zlecić 

innemu podmiotowi udzielanie świadczeń zdrowotnych i związanych z tym obowiązków, 

określonych w niniejszej umowie. 

3. Podmiotem tym może być tylko podmiot posiadający kwalifikacje do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie odpowiada za czyny innego podmiotu, któremu zlecił świadczenie 

usług, jak za czyny własne. 

2. Koszty zlecenia usług innemu podmiotowi ponosi Przyjmujący zamówienie. 

 

§ 7 

1. Udzielający zamówienia oświadcza, że miejsce wykonywania usług spełniają warunki stawiane 

podmiotom leczniczym w tym zakresie. 

2. Przyjmujący oświadcza, że nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas 

udzielania świadczeń. 

2. Za świadczenia udzielane na podstawie umowy, Przyjmujący zamówienie nie może pobierać od 

ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest                     

w odrębnych przepisach. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań mających 

na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości udzielanych świadczeń. 

4. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

1) odzież roboczą i odzież ochronną, 

2) posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania powierzonej pracy, 

3) posiadanie aktualnego szkolenia z zakresu bhp. 



 

§ 9. 

1. Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić osobom wykonującym zamówienie 

swobodny dostęp do pełnej dokumentacji medycznej a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje 

się prowadzić dokumentacje medyczną, sprawozdawczość statystyczną według zasad 

obowiązujących w podmiotach leczniczych, a w szczególności według zasad wymaganych 

przez Udzielającego zamówienie i NFZ. 

2. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie osobom trzecim 

odbywa się zgodnie z przepisami o działalności leczniczej oraz zasadami ustalonymi przez 

Udzielającego zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1) poddania kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia, a w szczególności 

sposobu i zakresu udzielanie świadczeń, 

2) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz 1182), 

3) znajomości przepisów określających prawa pacjenta, 

4) znajomości i przestrzegania Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz przepisów bhp, p-poż 

oraz innych obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych. 

5) znajomości i przestrzegania standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych 

ustalonych przez Udzielającego zamówienia. 

 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za ordynowanie leków, wyrobów 

medycznych i środków pomocniczych dostarczonych przez Udzielającego zamówienie zgodnie   

z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zasad nie przekraczania granic koniecznej 

potrzeby oraz za wykonywane zabiegi medyczne. 

2. Ordynowanie leków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 11 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia przez jego współpracowników dbałości   

o użytkowane pomieszczenia, środki, sprzęt, materiały i aparaturę Udzielającego zamówienia oraz 

do przestrzegania prawidłowej gospodarki sprzętem i udostępnionymi materiałami. 

 

§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udokumentować Udzielającemu zamówienia fakt 

zawarcia umowy ubezpieczenia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest uaktualnić ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej i dostarczyć kopię polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem, Udzielającemu 

zamówienie na co najmniej 2 dni robocze przed utratą ważności dokumentu, pod rygorem 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 



§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zgodnie z wymaganiami 

NFZ. 

2. Dopuszcza się wykonanie kontraktu w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie ortopedia                         

i traumatologia narządu ruchu na poziomie 103%. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo monitorowania i kontroli kosztów związanych z 

realizacją umowy a w szczególności: koszty zużycia leków oraz wykonanych badań 

diagnostycznych oraz wprowadzenie limitowania badań diagnostycznych. 

 

§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie ma prawo kierować pacjentów na badania diagnostyczne, konsultacje  

i zabiegi rehabilitacyjne poza siedzibę Udzielającego zamówienie w sytuacjach, gdy Udzielający 

zamówienie nie może ich zapewnić w ramach własnych, a ma podpisane stosowne umowy na 

ich wykonywanie bądź w przypadku ich braku do innych podmiotów spełniających wymagania 

w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. 

2. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania pacjentów na 

dalsze leczenie do innych jednostek opieki zdrowotnej. 

 

§ 15 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu zamówienia lub innym 

kontrolującym oraz Oddziałowi Funduszu, z którym Udzielający zamówienia ma zawartą 

umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kontrolę: 

1) jakości i zasadności udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w umowie, 

2) liczby i zakresu udzielonych świadczeń, 

3) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 

4) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej, 

5) używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielenia 

świadczeń, 

6) ordynowania leków. 

2. Udzielający zamówienie uprawniony jest do udzielania zaleceń w zakresie przeprowadzonych 

działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu Udzielającemu zamówienie równowartości 

kar finansowych zastosowanych przez NFZ lub innych kontrolujących w związku z naruszeniem 

postanowień niniejszej umowy, które skutkują wadliwym wykonywaniem lub nie wypełnianiem 

warunków umowy z NFZ. 

5. Strony postanawiają, że Udzielający zamówienie ma prawo do potrącania kwot kar umownych, 

odszkodowań oraz kar finansowych z bieżących należności Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 16 

1. Za świadczone usługi Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie określone w 

załączniku nr 2 do umowy.  

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu do 5 dnia następnego miesiąca 

rachunku/faktury przez Przyjmującego Zamówienie z potwierdzeniem ilości wykonanych 

punktów/procedur. 

3. Realizacja zapłaty nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku/faktury przez 

Udzielającego zamówienie. 



4. Wystawione przez Przyjmującego zamówienie rachunki/faktury przed złożeniem do realizacji 

winny uzyskać zatwierdzenie pod względem merytorycznym przez Kierownika Sekcji 

Statystyki Medycznej Dokumentacji Chorych i RUM. 

5. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie w miesiącu następnym ulega skorygowaniu o 

kwotę wypłaconą za świadczenia nie uznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1. obejmuje wszystkie wykonywane przez Przyjmującego 

zamówienie świadczenia i usługi i zostało skalkulowane z uwzględnieniem kosztów 

wykorzystania środków, o których mowa w § 4 ust. 4. 

7. W przypadku pacjenta nieubezpieczonego Przyjmującemu zamówienie przysługuje 4 punkty za 

poradę. 

§ 17 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1.04.2015r. do dnia 31.03.2018r. 

2. W przypadku zmian prawnych, finansowych, otoczenia dotyczących treści umowy, których 

strony nie mogły przewidzieć w momencie podpisywania umowy, w tym przede wszystkim 

zmiana warunków finansowania świadczeń wynikająca z przepisów NFZ, strony dopuszczają 

możliwość zmian warunków finansowych wynikających z umowy. 

 

 

§ 18. 

1. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta, z zachowaniem                  

2 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każda ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku gdy: 

a) W wyniku dokonanej przez Udzielającego zamówienia kontroli stwierdzono niewypełnianie 

przez Przyjmującego zamówienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie, a w 

szczególności ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu i złą jakość 

świadczeń, 

b) Przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł 

na osoby trzecie bez pisemnej akceptacji Udzielającego zamówienia, 

c) Dane zawarte w ofercie Przyjmującego zamówienie okażą się nieprawdziwe, 

d) Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy, 

e) Przyjmujący zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację 

umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym, 

f) Udzielający zamówienia pozostaje przez 2 miesiące w zwłoce z zapłatą należycie 

udokumentowanych należności Przyjmującego zamówienie. 

4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany 

jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienia wszelką dokumentację i inne materiały 

dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie 

sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej 

wykonywaniem. 

 

§ 19 

1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie naruszy postanowienia niniejszej umowy Udzielający 

zamówienie ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości od 1/10 do pełnej wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia – obliczonego jako średnia z ostatnich trzech miesięcy. 



Strony postanawiają, że żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

jest dopuszczalne.  

2. Udzielający zamówienie ma obowiązek poinformowania Przyjmującego zamówienie                          

o wszelkich nieprawidłowościach wykonania usługi, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

3. Strony postanawiają, że Udzielający zamówienie ma prawo do potrącania kwot kar umownych, 

odszkodowań oraz kar finansowych z bieżących należności Przyjmującego zamówienie. 

4. W przypadku nie uregulowania przez Udzielającego zamówienie płatności w wyznaczonym 

terminie, Przyjmujący zamówienie ma prawo żądać odsetek w ustawowej wysokości. 

5. Wykonującym świadczenia nie wolno w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 

przyjmować jakichkolwiek korzyści materialnych od pacjentów, którym udziela lub udzielał 

świadczeń zdrowotnych. 

§ 20 

1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy przez Przyjmującego zamówienie na 

osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Udzielającego zamówienie. 

2. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji, bez pisemnej zgody 

Udzielającego zamówienie. 

 

§ 21 

1. Wprowadzenie do niniejszej umowy zmian i nowych postanowień niekorzystnych dla stron 

może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej tylko w sytuacji, gdy konieczności ich 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

2. Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego              

i przepisy obowiązujące w podmiotach leczniczych. 

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienie. 

 

§ 23 

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

 

 

 

Udzielający zamówienie     Przyjmujący zamówienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Wykaz osób udzielających świadczeń  z zakresu ortopedii i traumatologii narządu  ruchu: 

 

Załącznik nr 2 

Określenie wynagrodzenia brutto za wykonywanie świadczeń zdrowotnych: 

 ………………% wartości wykonanej i rozliczonej procedury NFZ, 

 


