
Sporządziła: Magdalena Janota                                                                                                                                                                                                 1 

 

                                        Załącznik 4a do szczegółowych warunków konkursu 

 

 

Umowa  

o udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich) 

w  ramach podstawowej ordynacji lekarskiej  

w oddziale ..................................................................................... 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Zawarta w dniu …………………..…………………w Grójcu  pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000351118, reprezentowanym przez: 

Marzena Barwicka- Prezes zarządu 

 (zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”) 

a,     

..................................................................................................................................................... 

posiadającym/ą prawo wykonywania zawodu lekarza numer ………………….. wydane 

przez  Okręgową Izbę Lekarską w …………….………………..................., posiadającym specjalizację 

w dziedzinie………………………………………………………….,wykonującym działalność leczniczą 

w  formie praktyki zawodowej pod nazwą..................................................................,  

adres:.........................................................................................................................................., 

REGON nr ................................................................, NIP nr....................................................... 

wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem.......................,  

zwanym w dalszej treści umowy “Przyjmującym zamówienie”. 

 

§ 1. 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy są przepisy ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160 ze zm.), zgodnie z którymi  został 

przeprowadzony konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

2. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do udzielania niżej 

wymienione lekarskie  świadczenia zdrowotne zwane dalej świadczeniami: 
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 podstawowa ordynacja lekarska w oddziale.........................................................., 

zwanym dalej "oddziałem" 

3.Świadczenia w oddziale będą udzielane, w wyznaczonych dniach i godzinach zgodnie  

z harmonogramem udzielania świadczeń określonym przez Kierownika oddziału lub inną 

osobą wskazaną przez Udzielającego zamówienia. Kierownik oddziału przedkłada  

Dyrektorowi ds. Medycznych, harmonogram udzielania świadczeń do 20-go dnia miesiąca na 

miesiąc następny. 

1. Świadczenia w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej udzielane będą przez 

Przyjmującego zamówienie, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pomiędzy 8:00 do 15:35.                       

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ustalenia wspólnie z Kierownikiem oddziału 

lub inną osobą wskazaną przez Udzielającego zamówienia, przed rozpoczęciem każdego 

kolejnego miesiąca kalendarzowego, harmonogramu czasowego udzielania świadczeń 

zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy.  

3. Miesięczna liczba godzin w oddziale wynosi do ..................................... godzin. 

 

§ 2. 

1. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do dokonywania czynności w imieniu 

Udzielającego zamówienia polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

pacjentom, zgodnie z profilem działalności oddziału,  oraz wykonywania innych czynności 

wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Udzielającego zamówienia, obowiązujących 

procedur oraz zarządzeń wewnętrznych i poleceń Kierownika oddziału. 

2. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany  

w szczególności do: 

1) udzielania świadczeń lekarskich pacjentom oddziału i Izby Przyjęć, 

2) udzielania konsultacji lekarskich w zakresie reprezentowanej specjalności, 

3) udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęć i 

Poradni  nie wymagającym hospitalizacji,                     

4) kierowania pacjentów do poradni specjalistycznych oraz innych jednostek                                

i komórek Udzielającego zamówienia, oraz podmiotów zewnętrznych, 

5) wystawiania recept lekarskich w imieniu Udzielającego zamówienia. Na wniosek 

Przyjmującego zamówienie złożony z odpowiednim wyprzedzeniem Udzielający 
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zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć recepty oznakowane, zgodnie 

z odrębnymi przepisami,  

6) wydawania pacjentom w imieniu Udzielającego zamówienia zaświadczeń                         

o czasowej niezdolności do  pracy na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach,  

7) wystawiania zleceń na badania diagnostyczne i transport na zasadach 

obowiązujących u Udzielającego zamówienia oraz zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa,  

8) kierowania pacjentów na leczenie w innych podmiotach leczniczych, jeżeli 

wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy 

Udzielającego zamówienia nie zapewnia możliwości dalszego leczenia, 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

9) wykonywanie badań i wypełniania odpowiednich zaświadczeń i innych 

dokumentów medycznych dla pacjentów z asystą Policji, Służb więziennych i 

innych. 

3. W celu zapewnienia należytego udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale, 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań i procedur 

medycznych, objętych specyfiką oddziału, a w szczególności: 

1) zbadać każdego pacjenta zgłaszającego się lub skierowanego do leczenia i po 

ustaleniu wstępnej diagnozy przy pomocy dostępnych środków diagnostycznych 

wytyczyć linie postępowania i rozpocząć proces leczenia, 

2) uczestniczyć i wykonywać u pacjentów leczonych w oddziale badania i zabiegi 

wynikające ze wskazań medycznych, 

3) współpracować z personelem Udzielającego zamówienie, wydawać zalecenia                              

i kontrolować ich wykonanie, 

4) podejmować działania na wezwanie personelu medycznego do chorych 

wymagających udzielenia lekarskich świadczeń zdrowotnych, w tym w ramach 

konsultacji lekarskich udzielanych pacjentom innych oddziałów Powiatowego 

Centrum Medycznego w Grójcu.  

5) zawiadomić Kierownika oddziału o zaistnieniu zdarzenia, które może mieć 

znaczenie i konsekwencje prawne dla Udzielającego zamówienia, w tym również   
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 o ewentualnym wypadku na terenie Udzielającego zamówienia i/lub zdarzeniu 

medycznym, 

6) wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością, 

7) przestrzegać praw pacjenta oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 

8) przestrzegać obowiązujących w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu 

regulaminów, karty praw pacjenta, przepisów bhp i ppoż. oraz obowiązujących 

zarządzeń wewnętrznych oraz polityki jakości, 

9) prowadzić dokumentację medyczną, w tym w formie elektronicznej zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz sprawozdawczość na potrzeby 

Udzielającego zamówienia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Przyjmujący zamówienie merytorycznie i organizacyjnie współpracuje w zakresie 

czynności wynikających z niniejszej umowy z Kierownikiem oddziału.  

5. Udzielający zamówienia zabezpiecza obsadę pielęgniarską i innego personelu oraz sprzęt 

i aparaturę medyczną w  zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy.  

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń 

oraz sprzętu i aparatury medycznej, należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z 

ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie. Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do poniesienia kosztów napraw aparatury i sprzętu medycznego 

należącego do  Udzielającego zamówienia, uszkodzonego z winy Przyjmującego 

zamówienie, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Udzielającego 

zamówienia. Udzielający zamówienia w  razie zwłoki Przyjmującego zamówienie  

w zapłacie kosztów naprawy może potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia 

należnego Przyjmującemu zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 

§ 3. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad udzielania świadczeń 

zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez  Udzielającego zamówienia 

z  Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kontrahentami. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej 

przez Udzielającego zamówienia oraz kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. 

zm.) ponadto wyraża zgodę na umieszczenie danych jego potencjału w Systemie 

Zarządzania Obiegiem Informacji Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia,  w zakresie dotyczącym niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w godzinach udzielania świadczeń na podstawie 

niniejszej umowy, nie będzie udzielać świadczeń na rzecz innych podmiotów. 

4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający 

zamówienia. 

5. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) oraz  

z Urzędem Skarbowym.  

6. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza: 

1) posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, p.poż., 

2) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych i okresowych, potwierdzających brak 

przeciwwskazań do wykonywania czynności w zakresie tożsamym z umową, 

3) odzież ochronną. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych                                     

w obowiązujących przepisach, 

2) złożenia polisy ubezpieczeniowej jako załącznika do umowy, 

3) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy 

gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia i nie zmniejszania jej zakresu, 

4) ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

8. Ewentualne profilaktyczne leczenie poekspozycyjne Przyjmującego zamówienie,                        

w przypadku gdy w czasie wykonywania czynności zawodowych objętych niniejszą 

umową doszło u Niego, do ekspozycji na materiał zakaźny - HIV (źródło nieznane), HCV 

(+), HBV (+) (w kierunku WZW typu B i C)do ekspozycji na materiał zakaźny HIV(+), jest 

finansowane przez Udzielającego zamówienia. 

§ 4. 

1. Przyjmujący zamówienie, zastrzeżeniem ust.2, uprawniony jest do przerw w 

wykonywaniu świadczeń: 
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1) Jednej (1) przerwy nie przekraczającej kolejnych 14 dni kalendarzowych 

przypadającej na okres roku kalendarzowego,  

2) przerwy związanej z potwierdzonym udziałem Przyjmującego zamówienie                            

w szkoleniach i sympozjach. 

2. Skorzystanie z przerw, o których mowa w ust. 1 wymaga uprzedniego poinformowania                   

i uzyskania zgody Kierownika Oddziału oraz Dyrektora ds. Medycznych. Do udzielenia 

zgody jest wymagana forma pisemna. Nie skorzystanie z  przerwy o której mowa  

w ust. 1 pkt 1) w  danym roku nie powoduje jej przesunięcia na rok następny.  

3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy niewykonanie świadczeń objętych niniejszą 

umową przez Przyjmującego zamówienie, w przypadku niezdolności do wykonywania 

świadczeń spowodowanej chorobą, (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim) lub  

w przypadkach niewykonywania świadczeń w uzgodnieniu z Udzielającym zamówienia. 

4. Za przerwy w wykonywaniu świadczeń określonych objętych niniejszą umową wskazane  

w ust. 1 oraz za czas niewykonywania świadczeń o którym mowa w ust.3, Przyjmującemu 

zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 5. 

1. Przyjmujący zamówienie za prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych 

przewidzianych niniejszą umową będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości: ……. zł 

brutto za 1 godzinę pracy w oddziale. Wynagrodzenie zostanie wyliczone jako iloczyn 

wypracowanych w danym okresie rozliczeniowym godzin oraz stawki za godzinę, 

ustalonej w niniejszej umowie. 

2. Strony ustalają jednomiesięczny okres rozliczeniowy, rozpoczynający się pierwszego dnia 

każdego miesiąca, za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego, który rozpocznie się 

od dnia realizacji przedmiotu umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do sporządzania, za każdy okres rozliczeniowy 

wykazów, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy. 

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu podpisuje Przyjmujący zamówienie 

zaś sprawdza ze stanem faktycznym, potwierdzając ten fakt podpisem:  Kierownik 

oddziału - wykaz sporządzony na załączniku nr 1. 

5. Podpisany wykaz stanowi załącznik do faktury/rachunku za dany okres rozliczeniowy, 

wystawionego przez Przyjmującego zamówienie. 

6. Fakturę/rachunek, wraz z podpisanymi wykazami, Przyjmujący zamówienie składa do 
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Sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu , po zakończonym okresie 

rozliczeniowym nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. 

7. Pracownik Działu Ekonomiczno-Finansowego i Płac sprawdza kompletność złożonych 

dokumentów oraz fakturę/rachunek i wykazy pod względem formalnym i rachunkowym. 

8. Kierownik Oddziału sprawdza, czy wykazana ilość godzin pracy w oddziale jest zgodna  

z książką raportów, potwierdzając ten fakt podpisem na wykazie  sporządzonym na 

załączniku nr 1 do umowy. 

9. Po sprawdzeniu dokumentów zgodnie z ust. 4, 7 i 8 niniejszego paragrafu, 

fakturę/rachunek pod względem merytorycznym akceptuje  Dyrektor d/s Medycznych, a 

w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona, a następne zatwierdza do wypłaty 

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacane będzie 

przelewem na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie na 

fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od daty poprawnie złożonej faktury/rachunku wraz  

z wykazem sporządzonym na załączniku nr 1. 

11. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego 

Zamówienie. 

§6. 

1. W przypadku niezrealizowania przez Przyjmującego zamówienie, świadczenia zgodnie  

z ustalonym harmonogramem, z przyczyn innych niż określone w §4, Udzielający 

zamówienia ma prawo zorganizować zastępstwo we własnym zakresie, a jeśli 

wynagrodzenie podmiotu realizującego zastępstwo będzie wyższe od wynagrodzenia 

jakie otrzymałby Przyjmujący zamówienie, na Przyjmującym zamówienie spoczywa 

obowiązek pokrycia różnicy, przy czym wartość różnicy do pokrycia nie będzie wyższa niż 

200%  wynagrodzenia jakie otrzymałby Przyjmujący zamówienie. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo pokrycia różnicy, o której mowa w ust.1, 

poprzez potrącenie z najbliższego wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie, na co 

Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 

§ 7. 

Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. W wyjątkowych 

sytuacjach Przyjmujący Zamówienie może wskazać zastępstwo przez osobę o wymaganych 

kwalifikacjach, z którą to osobą zostanie zawarta odrębna umowa. 
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§ 8. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia  ..................... do dnia 

.................................... 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

1) z upływem czasu, na który została zawarta,  

2) na mocy porozumienia stron, 

3) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, 

4) ze skutkiem natychmiastowym, wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne 

postanowienia umowy, w szczególności przez niewłaściwe wykonywanie bądź  

ograniczanie przewidzianego umową zakresu świadczeń zdrowotnych, nie zgłoszenie 

się bez istotnego powodu do świadczenia  usług zdrowotnych w czasie i miejscu 

określonym w harmonogramach, bądź w przypadku utraty uprawnień do 

wykonywania zawodu lekarza. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji, jeżeli konieczność ich 

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

zawarcia umowy. 

4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.                  

5. W przypadku zmiany przepisów regulujących materię objętą umową przez przepisy 

bezwzględnie obowiązujące, zmiany te zostaną wprowadzone do umowy z mocy prawa. 

Brak zgody Przyjmującego zamówienie na ich wprowadzenie spowoduje rozwiązanie 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 9. 

1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

z  dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz.160 ze zm.)  

oraz inne przepisy mające zastosowanie w związku z realizacją umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych w związku z realizacją umowy. 

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą                             

o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie. 

 



Sporządziła: Magdalena Janota                                                                                                                                                                                                 9 

 

§ 10. 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy według siedziby udzielającego zamówienie. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz dla  

Przyjmującego zamówienie, a dwa egzemplarze dla Udzielającego zamówienie. 

 

 

 

................................................     .......................................... 

Przyjmujący zamówienie      Udzielający zamówienia 

 


