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MSS-DN-ZPP-26-KO-1/22       Załącznik nr 3 do SWKO 

 
Umowa - Projekt  

zawarta w dniu …………......r. pomiędzy: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła 
II 120A., 07-410 Ostrołęka 
NIP 758-20-10-430; REGON: 000304616 
reprezentowanym przez:  Paweł Rafał Natkowski 
- zwanym w treści umowy ,,Udzielający zamówienie” 
a  
……………………………………………………………………………………………................…… 
- zwanym w treści umowy ,,Przyjmujący zamówienie” 
 
w sprawie:  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu hemodializ oraz ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej z zakresu nefrologii dla dorosłych  
 
Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych - 140 000 
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz. U. z  2021r. poz. 711 ze zm.) oraz 
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne 

 
S t r o n y   z a w i e r a j ą  u m o w ę  n a s t ę p u j ą c e j  t r e ś c i 

 
 § 1. 

 
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu hemodializ 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu nefrologii dla dorosłych przez Przyjmującego 
zamówienie na rzecz pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa 
Psarskiego w Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II 120A. 
 
 

§ 2 
 
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU HEMODIALIZ  
 
1. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,  
    należy:  
    1) zapewnienie odpowiedniej ilości obsady pielęgniarskiej i lekarskiej przy realizacji 

hemodializ, 
    2) zapewnienie odpowiednich warunków dla pacjentów przy hemodializach,  
    3) przygotowanie pacjenta do wykonania hemodializy, 
    4) opieka nad pacjentem podczas wykonywania hemodializy,  
    5) nadzór nad realizacją procesu dializy przez podległy personel,  
    6) stwarzanie warunków do przestrzegania praw pacjenta,  
    7) prowadzenie prawidłowego przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów do 

personelu Udzielającego zamówienie. 
 
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie: 
     1) według harmonogramu uzgodnionego między Udzielającym zamówienie 
          a Przyjmującym zamówienie, 
     2) harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych przekazany zostanie do siedziby  
         Udzielającego zamówienie kwartalnie, najpóźniej 10 dni przed zakończeniem każdego  
         kwartału.  
     3) ewentualne zmiany udzielania świadczeń  są możliwe tylko i wyłącznie za zgodą  
         Udzielającego zamówienie i gdy Przyjmujący zamówienie uzyska pisemną zgodę. 
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3. Udzielający zamówienia proponuje Przyjmującemu zamówienie za wykonanie jednego  
    zabiegu  hemodializy z ostrą niewydolnością nerek :  ……. zł/brutto  
 
4. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie następujące kary umowne: 
       1) w przypadku uzasadnionej skargi pacjenta/personelu Udzielającego zamówienie,  
           z wyłączeniem skarg dotyczących stosowanych metod leczenia, w wysokości 20 %  
           kwoty finansowania świadczeń poprzedniego miesiąca, 
       2) za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń w wysokości 10% kwoty  
           finansowania świadczeń z poprzedniego miesiąca, 
       3) w przypadku obciążenia Udzielającego zamówienie karą będącą skutkiem  
           niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez     
           Przyjmującego zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługuje roszczenie  
           regresowe w stosunku do Przyjmującego zamówienie w pełnej wysokości zapłaconej  
           kary, 
      4) Przyjmujący zamówienie może być zobligowany do pokrycia szkody wyrządzonej  
          Udzielającemu zamówienie również w okresie po zakończeniu obowiązywania umowy,  
          o ile szkoda wynikała z działań lub zaniechań Przyjmującego zamówienie mających  
          miejsce w trakcie realizacji umowy,  
      5) w przypadku obciążenia Udzielającego zamówienie odpowiedzialnością za szkody  
          wyrządzone osobie trzeciej na skutek działania lub zaniechania Przyjmującego  
          zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługuje w stosunku do Przyjmującego  
          zamówienie roszczenie regresowe w pełnej wysokości w wypłaconego odszkodowania  
          lub zadośćuczynienia. 
 
5. Udzielający zamówienie uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej 
    nałożeniem przez  Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków 
    odszkodowawczych o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem 
    Zdrowia i Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty 
    odszkodowania było wynikiem niezachowania należytej staranności przez  
    Przyjmującego zamówienie przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem niniejszej     
    umowy,  w terminie określonym w wezwaniu. Po upływie tego terminu Udzielający  
    zamówienie może potrącić wymienione wyżej koszty z wynagrodzenia Przyjmującego 

zamówienie.  

 
6. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia 
    wypłaconego za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie umowy lub o fakcie naruszenia 
    powziął wiadomość Udzielający zamówienie. 
 
7. Lista osób wykonujących umowę w imieniu Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik 
    nr 1 do umowy. 
 

§ 3 

 
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI 
SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI NEFROLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCH  
 
1. Przyjmujący zamówienie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nefrologicznej zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dokumentacji medycznej, statystycznej na zasadach obowiązujących  w 
podmiotach leczniczych, 

2) przekazywania Udzielającemu zamówienie informacji o realizacji wykonywania umowy w 
sposób i w układzie przez niego ustalonym, 

3) prowadzenia szkoleń stażystów zgodnie z wymogami stażowymi, 
4) wydawania opinii lekarskiej w postępowaniu sądowym, 
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5) udzielania porad specjalistycznych dla innych podmiotów z którymi Udzielający 
zamówienie zawarł umowy.  

6) udzielania porad i pozostałych świadczeń zdrowotnych wymienionych w Katalogu 
towarów i usług obowiązującym w Szpitalu pacjentom nie ubezpieczonych w NFZ, 

7) stosowania w zakresie orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy,  
8) umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia przeprowadzenie kontroli w zakresie 

wykonywania niniejszej umowy. 
9) prowadzenia praktyk studenckich zgodnie z programem praktyki, 
10)  należytej dbałości o składniki materialne i niematerialne stanowiące własność 

Udzielającego zamówienie lub przez niego użytkowane. 
 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w Poradni Nefrologicznej wg harmonogramu pracy  
    poradni lub wg grafiku po wcześniejszym uzgodnieniu z Udzielającym zamówienie, zgodnie z  
    wymaganiami NFZ. 
 
3. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie za realizację zamówienia na 
    następujące maksymalne wynagrodzenie brutto w czasie trwania umowy : 

1) za jeden punkt dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ  – ………. 
2) za wydawanie jednej opinii lekarskiej w postępowaniu sądowym -………… kwoty netto 

rachunku wystawionego dla Sądu przez Szpitala, 
3) za porady i udzielone świadczenia zdrowotne z Katalogu w Szpitala dla pacjentów nie 

ubezpieczonych w NFZ - ……… kwoty netto rachunku wystawionego przez Szpitala, 
4) za  poradę dla podmiotów z którymi Udzielający zamówienie zawarł  umowy -……..kwoty 

netto ceny z  cennika Usług  Medycznych. 
5) Przyjmujący zamówienie realizuje punkty zakontraktowane z Narodowym Funduszem 

Zdrowia w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach ryczałtu 
zgodnie z Załącznikiem nr ….. do umowy.  

6) Szacowana planowana wartość zakontraktowanych w umowie z NFZ jednostek 
rozliczeniowych do zrealizowania przez Przyjmującego zamówienie ustalona została na 
okres zgodnie z otrzymanym  Aneksem z NFZ. 

7) W przypadku wykonania świadczeń ponad limit określony w załączniku nr 3 dla danego 
miesiąca Udzielający zamówienie może określić inną wartość kontraktu do realizacji na 
następny miesiące.  

8) Wszelkie zmiany wartości punktowych wprowadzone będą na drodze aneksu umowy 
i wprowadzenia zmian do Załącznika nr 3 do umowy.  

 
4.  Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie następujące kary umowne: 
        1) za spóźnione podjęcie czynności udzielania świadczeń w wysokości 15% kwoty  
            należnej za dany dzień udzielania świadczeń, 
        2) za niestawienie się do udzielania świadczeń w wysokości 20 % kwoty finansowania  
            świadczeń z poprzedniego miesiąca, 
        3) za nienależyte i nieterminowe wykonywanie obowiązków związanych z udzielaniem  
            świadczeń zdrowotnych (zwłaszcza obowiązku prawidłowego prowadzenia  
            dokumentacji medycznej, prowadzenia sprawozdawczości statystycznej) w wysokości  
            10% kwoty finansowania świadczeń z poprzedniego miesiąca, 
        4) w przypadku uzasadnionej skargi pacjenta, z wyłączeniem skarg dotyczących  
            stosowanych metod leczenia, w wysokości 20 % kwoty finansowania świadczeń  
            z poprzedniego miesiąca. 
        5) Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za  
            niezgodne z obowiązującymi przepisami wystawione  recepty, zaświadczenia  i inne  
            dokumenty podpisane przez siebie. 

 
 5. Udzielający zamówienie uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej 
    nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków 



 4  

    odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem 
    Zdrowia i Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty 
    odszkodowania było wynikiem niezachowania należytej staranności przez Przyjmującego    

  zamówienie przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem niniejszej     
    umowy,  w terminie określonym w wezwaniu. Po upływie tego terminu Udzielający  
    zamówienie może potrącić wymienione wyżej koszty z wynagrodzenia Przyjmującego 

zamówienie.  

 
6. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia 
    wypłaconego za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie umowy lub o fakcie naruszenia 
    powziął wiadomość Udzielający zamówienie. 
 
7. Udzielający zamówienie zapewnia: 
        1) obsługę rejestracji pacjentów zgodnie z kartą stanowiska pracy, 
        2) lokal i jego wyposażenie, 
        3) utrzymanie czystości i porządku w lokalu. 

 
8. Przyjmujący zamówienie zabezpieczy we własnym zakresie materiały do wykonywania  
    umowy w tym leki, materiały opatrunkowe, medyczny sprzęt jednorazowego użytku,  
    materiały biurowe (jak np. tonery, papier do drukarek) i niezbędne druki (w tym druki  
    dokumentacji medycznej) oraz transport medyczny. 
 
9. Lista osób wykonujących umowę w imieniu Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik 
    nr 2 do umowy. 
 

§ 4 
 
Świadczenia zdrowotne udzielane będą zgodnie z zasadami i warunkami oraz katalogami 
określonymi w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w prawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenia szpitalnego,  
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz umowami zawartymi przez Udzielającego 
zamówienie z NFZ. Udzielający zamówienie może zmienić wymogi i zasady udzielania  
świadczeń zgodnie z wymogami i standardami NFZ. 
 

§ 5 
 
1. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 
   1) odzież roboczą i  ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
   2) posiadanie aktualnych uprawnień niezbędnych do wykonywania świadczeń  

       zdrowotnych, 

   3) polisa OC podmiotu. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Udzielającemu zamówienie 
    dokumentów  oraz odpowiada za ciągłość posiadanych aktualnych badań niezbędnych 
    do realizacji przedmiotu umowy wymienionych  w ust. 1 pkt. 3. 
 

§ 6 
 

1. Przyjmujący zamówienie wykonuje swoje obowiązki samodzielnie. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania: 
      1) przepisów określających prawa pacjenta i ustawy o ochronie danych osobowych, 
      2)  regulaminów wewnętrznych Szpitala, zarządzeń Dyrektora Szpitala, 
      3) standardów i procedur systemu zarządzania jakością, 
      4) standardu udzielania świadczeń zdrowotnych wynikających  z umów z NFZ, 
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      5)  zarządzeń i wytycznych Ministra Zdrowia, 
      6) przepisów bhp i ppoż obowiązujących na terenie Szpitala, 
      7) przekazywania Udzielającemu zamówienie informacji o wykonywaniu  umowy w sposób 
          i w układzie przez niego ustalonym, 
      8) uczestnictwa w systemie informatycznym Udzielającego zamówienie, 
      9) stosowanie się do przepisów, norm, standardów, regulaminów, zarządzeń i poleceń   
          służbowych  oraz do przyjętego porządku pracy, 
     10) zakazie  konkurencji  w  czasie  trwania umowy  cywilno- prawnej. 
3. Przyjmujący zamówienie współpracuje z lekarzami i pielęgniarkami udzielającymi świadczeń 

zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie. 
 

§ 7 
 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego 
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie. 
 

§ 8 
 

Udzielający zamówienie nie zabezpiecza Przyjmującemu zamówienie urlopu wypoczynkowego,  
urlopów szkoleniowych, dni wolnych na szkolenia i obowiązkowe konsultacje w ramach nadzoru 
specjalistycznego. 
 

§ 9 

 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez  
Udzielającego zamówienie w zakresie objętym przedmiotem umowy. 
 

§ 10 
 
Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli  
Narodowego Funduszu  Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i osób, na warunkach 
określonych  obowiązującymi  przepisami prawa oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.  
 

§ 11 
 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do starannego i rzetelnego wykonywania umowy,  
    z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  
    z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny oraz zgodnego z ustawą o zawodzie  
    lekarza i zasadami etyki lekarskiej.  
2. Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat od  pacjentów 
     lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń, będących przedmiotem  niniejszego  
     zamówienia, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
  

§ 12 
 
Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej i dokumentacji medycznej na zasadach 
obowiązujących w  publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
2) przekazywania Udzielającemu zamówienie informacji o wykonywaniu umowy w sposób  
i w układzie przez niego ustalonym, 
3) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze standardem określonym przez NFZ, 
4) ścisłego współdziałania ze sobą w zakresie ewentualnych wszczętych przez pacjenta 
postępowań sądowych lub pozasądowych skierowanych przeciwko Udzielającemu 
zamówienie w zakresie obowiązywania niniejszego zamówienia.  
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§ 13 

 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku  z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania 
świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 oraz od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w 
tym zakażenia wirusem HIV  i wirusami hepatotropowymi – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu bez  zachowania okresu wypowiedzenia  w przypadku nie 
    udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego  
    zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  
3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu 
     w trakcie obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje do  
    utrzymania ważnego  ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmujący   
    zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy   
    ubezpieczenia od  odpowiedzialności  cywilnej na następny okres, najpóźniej w ostatnim  
    dniu obowiązywania umowy OC. 

 
§ 14 

 
1. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy, za zgodą Udzielającego zamówienie 
    mogą być przenoszone na osoby trzecie powstałe w wyniku podziału, połączenia lub  
    w inny sposób kapitałowo lub osobowo związaną z Przyjmujący zamówienie lub związaną  
    z członkami władz Przyjmującego zamówienie – w powyższym przypadku Przyjmujący 
    zamówienie poinformuje Udzielającego zamówienie o przeniesieniu praw na osobę trzecią, 
    która wstąpi w prawa i obowiązki Przyjmującego3 zamówienie. 
2. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń nie może opuścić samowolnie  
     stanowiska pracy, w żadnych okolicznościach, chyba, że uzyska zgodę osoby  
     reprezentującej Udzielającego zamówienie. 
3.  Wykonywanie świadczeń przez osoby trzecie realizowane będzie tylko w miejscu    
      wykonywania  umowy, określonym w § 1. 
4.  Przyjmujący zamówienie odpowiada za osoby trzecie, jak za czyny własne. 
 

 § 15 
 

1. Podstawą  wypłaty należności jest Faktura VAT wystawiona przez Przyjmującego  
    zamówienie i złożona Udzielającemu  zamówienie po zakończeniu każdego miesiąca,  
    nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca. 
2. Należność miesięczna za udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w  § 2 ust. 3  
     będzie iloczynem zrealizowanych hemodializ  i stawki. 
 3. Podstawą  wypłaty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych określona w  
     §3 ust. 3  jest faktura wystawiona przez Przyjmującego zamówienie i złożona   
     Udzielającemu  zamówienie po zakończeniu  każdego miesiąca, nie później niż  
     do 7 dnia następnego miesiąca. Zestawienie wykonanych świadczeń odbywała się będzie     
     na podstawie raportu z realizacji świadczeń przez pracownika Działu Organizacji i  
     Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych. 
4. Co miesięczne rozliczenie umowy za udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w  § 2  
     ust. 3 odbywać się będzie na podstawie wykazu świadczeń wykonanego przez  
    Przyjmującego zamówienie w którym ujęte zostanie imię i nazwisko pacjenta, pesel, data     
     wykonania hemodializy oraz imię i nazwisko lekarza kierującego oraz Oddział z jakiego    
     dokonano zlecenia. 
5.  Należność miesięczna określona w §3 ust. 3  będzie iloczynem wykonanych punktów  
     pomnożoną przez stawkę za punkt. Wypłata należności nastąpi na rachunek bankowy,  
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     wskazany przez Przyjmującego zamówienie w terminie 60 dni od prawidłowo wystawionej  
     faktury, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych. 
     W przypadku nieterminowego i nieprawidłowego złożenia faktury termin płatności   
     zostanie przesunięty o 14 dni od daty otrzymania prawidłowej  faktury.     
6. Płatność za udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w  § 2 ust. 3 nastąpi na 

podstawie prawidłowo złożonej fakturę VAT na wskazany rachunek bankowy w fakturze VAT  
w terminie 60 dni od dania otrzymania faktury.  

7. W przypadku nieterminowego i nieprawidłowego złożenia faktury termin płatności określony 
     w ust. 6 i zostanie przesunięty o 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury.  
8. Udzielający zamówienie przedstawi na początku roku lub w okresie trwania Umowy plan  
     przydzielony  przez NFZ wielkości punktów do realizacji w danym zakresie.  
9.Wielkość punktów może ulec zmianie po półrocznych okresach rozliczeniowych zgodnie 
     z  wielkością  sfinansowanych świadczeń przez NFZ, zmiana zostanie wprowadzona  
     aneksem Załącznika nr 3. 
10. W przypadku zakwestionowania przez NFZ świadczeń, Przyjmujący zamówienie dokona  
      korekty sprawozdania i faktury, na podstawie weryfikacji świadczeń dokonanych przez NFZ,  
      o czym zostanie niezwłocznie poinformowany przez Udzielającego zamówienie.  
11. W przypadku przekroczenia wartości zakontraktowanych świadczeń określonych 
      w Załączniku  nr 3 do umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie pod  
      warunkiem sfinansowania świadczeń przez NFZ.   
12. Świadczenia wykonane ponad limit wynikające z rozliczeń wykonanych świadczeń i planu  
     określonego w Załączniku nr 3 do umowy a nie sfinansowane przez NFZ nie podlegają  
     rozliczeniu przez Przyjmującego zamówienie.  
 

§ 16 
 

1. Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych  
    w czasie wykonywania umowy, a także po okresie jej rozwiązania i do nie podanych do  
    publicznej  wiadomości informacji handlowych i organizacyjnych. 
2. Przyjmujący zamówienie otrzyma do Udzielającego zamówienie upoważnienia do dostępu,  
    do danych pacjenta zgromadzonych w systemie informatycznym Udzielającego zamówienie  
    (w przypadku NZOZ zgodnie z listą lekarzy realizujących przedmiot zamówienia objętych  
    niniejszą umową).  
3. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  
    niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienie wszelkiej dokumentacji dotyczącej  
    wykonywanych świadczeń medycznych jakie Przyjmujący zamówienie sporządził, zebrał,  
    opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem.  
4. Dokumentacja medyczna jest własnością Udzielającego zmówienie i winna być prowadzona  
    zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w momencie zakończenia realizacji Umowy  
    Przyjmujący zamówienie  zwraca całość dokumentacji z której korzystał Udzielającemu  
    zamówienie.  
5. Dokumentacja medyczna będzie przechowywana na terenie Udzielającego zamówienie.  

 
§ 17 

Umowa została zawarta na okres 10 lat od dnia zawarcia umowy.   
 

§ 18 
 
1. Umowa ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem czasu, na który była zawarta, 
2)   z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,  
3)   wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  
      wypowiedzenia, 
4)   wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,  
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      w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.  
2. Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, Strony przy dołożeniu należytej  
    staranności nie mogły przewidzieć przy jej zawieraniu, będzie to podstawą do wystąpienia  
    każdej ze Stron o renegocjację warunków umowy lub skrócenia okresu jej obowiązywania 
    w zakresie dopuszczającym  w art. 27. ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności  
    leczniczej.  
3. Z chwilą wygaśnięcia umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu wszelkich  
    pobranych narzędzi oraz przedmiotów stanowiących własność Udzielającego zamówienie  
    np: identyfikatora szpitalnego, pieczątki, karty parkingowej, dokumentacji  medycznej  itp. 
 

§ 19 
 

1. Przyjmujący zamówienie otrzyma do Udzielającego zamówienie upoważnienia do dostępu,  
    do danych pacjenta zgromadzonych w systemie informatycznym Udzielającego zamówienie  
    (w przypadku NZOZ zgodnie z listą lekarzy realizujących przedmiot zamówienia objętych   
    niniejszą umową).  
2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  
    niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienie wszelkiej dokumentacji dotyczącej  
    wykonywanych świadczeń medycznych jakie Przyjmujący zamówienie sporządził, zebrał,  
    opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem.  
3. Dokumentacja medyczna jest własnością Udzielającego zmówienie i winna być prowadzona  
    zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w momencie zakończenia realizacji Umowy  
    Przyjmujący zamówienie zwraca całość dokumentacji z której korzystał Udzielającemu  
    zamówienie.  
4. Dokumentacja medyczna będzie przechowywana na terenie Udzielającego zamówienie.  

 
§ 20 

 
Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie zgodnie oświadczają, że Załącznik nr …. 
stanowią integralną część Umowy ich zmiana wymaga zgody pisemne obu stron w postaci 
Aneksu.  
 

§ 21 

 
Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań 
podatkowych i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego. 
 

§ 22 
 

Ewentualne spory stron wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
dla Udzielającego zamówienie. 

 
§ 23 

 
1.   W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami umowy mają zastosowanie  
      następujące przepisy: 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 

• odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
 

§ 24 
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:  
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1 dla Przyjmującego zamówienie, 1 dla Udzielającego zamówienie. 
 
 
 Udzielający zamówienie                                                Przyjmujący zamówienie 
 
 
 
 
......................................................                                      .................................................... 
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Załącznik nr 1 do Umowy  
 
 
 
 
Lista osób wykonujących przedmiot zamówienia w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w Poradni Nefrologicznej w imieniu: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

L.p. Nazwisko i imię PESEL Kwalifikacje 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udzielający zamówienie                                                Przyjmujący zamówienie 
 
 
 
 
......................................................                                      .................................................... 
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Załącznik nr 2 do Umowy  
 
 
 
 
Lista osób wykonujących przedmiot zamówienia w zakresie hemodializ w imieniu: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

L.p. Nazwisko i imię PESEL Kwalifikacje 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udzielający zamówienie                                                Przyjmujący zamówienie 
 
 
 
 
......................................................                                      .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  

Załącznik nr 3 do Umowy 
 

 
Wartość punktów zakontraktowanych do umowy 

 
 
 

Zakres: 
 

Styczeń   Luty  Marzec  

Kwiecień  Maj  Czerwiec  

Lipiec  Sierpień  Wrzesień   

Październik  Listopad  Grudzień   

RAZEM   

 
 
 
Zakres: 
 

Styczeń   Luty  Marzec  

Kwiecień  Maj  Czerwiec  

Lipiec  Sierpień  Wrzesień   

Październik  Listopad  Grudzień   

RAZEM   

 
 
 
Zakres: 
 

Styczeń   Luty  Marzec  

Kwiecień  Maj  Czerwiec  

Lipiec  Sierpień  Wrzesień   

Październik  Listopad  Grudzień   

RAZEM   

 
 
 
 
 
 Udzielający zamówienie                                                Przyjmujący zamówienie 
 
 
 
 
......................................................                                      .................................................... 
 


