
Załącznik Nr 3
do Szczegółowych warunków konkursu ofert

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego
zamówienie polegających na wykonywaniu konsultacji ortopedycznych na rzecz pacjentów
Udzielającego zamówienie na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania  na rzecz Udzielającego
zamówienia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 zgodnie z ustalonymi w §
3 zasadami.

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 są: oddziały
szpitalne Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12. 

§ 3
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową odbywać się będzie na

podstawie  indywidualnych  zleceń  podpisanych  przez  lekarzy  Udzielającego
zamówienia  z  określeniem  rodzaju  świadczenia  zdrowotnego,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu terminu badania pomiędzy przedstawicielem Przyjmującego zamówienie
a  Udzielającym  zamówienia  pod  numerem  telefonu:  ……………….  (zgłoszenie
telefoniczne konsultacji)

2. Przyjmujący zamówienie przeprowadzi zlecone konsultacje w najbliższym możliwym
terminie.

3. Sposób realizacji  zleconych świadczeń zdrowotnych  może ulec zmianie  za zgodą
stron, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.  

4. Udzielający  zamówienia  w  sytuacjach  nadzwyczajnych  może  zmienić  dni  
i  godziny  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  Przyjmującego  zamówienie.
Udzielający  zamówienie  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  realizacji  umowy,  
w tym również w zakresie czasu realizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zakończenia konsultacji ortopedycznej
pisemnym  wynikiem  podpisanym  przez  osobę  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  i
uprawnieniami.  Opis  konsultacji  musi  być  wydany  pacjentowi  w  dniu  wykonania
badania, a w przypadku pacjenta hospitalizowanego dołączony do jego dokumentacji
medycznej.
Fakt udzielenia konsultacji zostanie odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta
niezwłocznie  po  udzieleniu  świadczenia  zdrowotnego,  w  sposób  czytelny  i  w
porządku  chronologicznym  –  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia
21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania(Dz.U.2010Nr252 poz. 1697, z późniejszymi zmianami).



§ 4

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współdziałania z Udzielającym zamówienia,
osobą  kierującą  Komórką  Organizacyjną  lub  jego  zastępcą,  personelem  medycznym
zatrudnionym w Komórce, mając na uwadze statutowe cele Udzielającego zamówienia oraz
prawa pacjenta. 
2.  Udzielający  zamówienia  jest  zobowiązany  zapewnić  Przyjmującemu  zamówienie
przy udzielaniu przez niego świadczeń zdrowotnych współpracę ze swojej strony oraz osób
wskazanych powyżej.
3.  Przyjmujący  zamówienie  nie  pobiera  odpłatności  za  udzielone  świadczenia  od  osób
uprawnionych  do bezpłatnej  opieki  zdrowotnej  z tytułu  ubezpieczenia  zdrowotnego  lub
na podstawie innych przepisów o bezpłatnej opiece zdrowotnej.
4.  Przyjmujący  zamówienie  ma obowiązek wystawić  w imieniu  Udzielającego zamówienia
rachunek  osobom  nieuprawnionym  do bezpłatnych  świadczeń  zdrowotnych,
wg obowiązującego  u Udzielającego  zamówienia  cennika  na  podstawie  udzielonego
pełnomocnictwa.

§ 5

1.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do świadczenia  zleconych  czynności
z wykorzystaniem obowiązujących standardów i procedur medycznych,  zgodnie z aktualną
wiedzą  medyczną,  z uwzględnieniem  należytej  staranności  w zakresie  ochrony  zdrowia
i praw pacjenta, a także uzasadnionych interesów Udzielającego zamówienia. 

2.  Strony  umowy  zobowiązują  się  przestrzegać  praw  pacjenta,  w tym  w szczególności
zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych pacjenta i informacji z nim
związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zleconych czynności. Przetwarzania
danych  osobowych  pacjenta  i uzyskanych  informacji  Strony  umowy  mogą  dokonywać
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i na zasadach obowiązujących
u Udzielającego  zamówienia  w związku  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych
i prowadzeniem badań naukowych.

3.  Przyjmujący  zamówienie  odpowiada  wobec  Udzielającego  zamówienia  za  należyte
wykonanie umowy, w tym odpowiada za racjonalne wykorzystanie przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych sprzętu, wyrobów medycznych i środków farmaceutycznych. 

§ 6

1.  Udzielający zamówienia zapewni Przyjmującemu zamówienie sprzęt i aparaturę, leki
i materiały medyczne niezbędne do udzielania świadczeń.

2.  Udzielający  zamówienia  upoważnia  Przyjmującego  zamówienie  do korzystania
z wszystkich  pomieszczeń  socjalno-sanitarnych  znajdujących  się  na  terenie
Udzielającego zamówienia.

3.  Udzielający  zamówienia  jest  zobowiązany  zapewnić  odpowiedni  stan  techniczny
i sanitarny  pomieszczeń  wykorzystywanych  przez  Przyjmującego  zamówienie,  a
także sprawność sprzętu i aparatury medycznej. 



§ 7

1.  Udzielający  zamówienia  zapewnia  bezpieczne  i higieniczne  warunki  pracy
przy wykonywaniu przez Przyjmującego zamówienie zleconych w ramach umowy czynności.

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany:

1)  znać  przepisy  i zasady  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  poddawać  się  szkoleniom
i instruktażom  wynikającym  z obowiązujących  przepisów  w takim  zakresie  jakim  jest  to
wymagane i konieczne przy wykonywaniu zleconych czynności w ramach niniejszej umowy,

2) dbać o porządek i ład w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych,

3) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży  i obuwia  roboczego,  zgodnie  z obowiązującymi  u Udzielającego  zamówienia
przepisami.  Środki  powyższe  zapewnia  Przyjmującemu  zamówienie  na  czas  trwania
umowy Udzielający zamówienia.

4) poddawać się we własnym zakresie i na własny koszt badaniom profilaktycznym, w celu
uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego (lekarza medycyny pracy)  stwierdzającego
brak przeciwwskazań do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy.

§ 8

1.  Przyjmujący  zamówienie  może  powierzać  wykonanie  zobowiązań  wynikających
z niniejszej umowy innej osobie - o takich samych lub wyższych kwalifikacjach - w przypadku
siły  wyższej  (zdarzenie  nagłe,  nieprzewidziane)  i za zgodą Udzielającego  zamówienia.  O
zaistnieniu  ww.  okoliczności  Przyjmujący  zamówienie  jest  zobowiązany  poinformować
Kierownika Organizacji i Kadr.
2.  Osoba zastępująca Przyjmującego zamówienie rozlicza się  bezpośrednio z Udzielającym
zamówienie. 

§ 9
Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania pacjentów –
w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby – celem dalszego leczenia do innych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.

§ 10

1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  poddania  się  kontroli  Narodowego
Funduszu  Zdrowia  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  w  zakresie  wykonywania
postanowień  umowy  oraz  udostępniania  wszelkich  danych  i  informacji  zgodnie  z
wymogami określonymi przez NFZ.

2. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  umożliwić  Udzielającemu  Zamówienia
kontrolę w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości wykonywania umowy, a
w szczególności:

a)  jakości i zasadności udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1,
b)  liczby i zakresu udzielonych świadczeń,
c)  prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,



§ 11

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony od dnia ..……….. do dnia ……………..r. 

2.  Zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  w postaci  aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.

§ 12

1.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do prowadzenia  dokumentacji  medycznej
zgodnie  z ogólnie  obowiązującymi  przepisami  oraz  przepisami  obowiązującymi
u Udzielającego zamówienia.
2. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji  medycznej
w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz do jej udostępniania na żądanie Przyjmującego zamówienie oraz osób uprawnionych.

§ 13

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczenie to obejmować będzie cały okres trwania umowy którym jest załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

§ 14

1. Z tytułu wykonywania przez udzielającego zamówienia przedmiotu umowy, o którym mowa
w   §  1  ust.  1,  Udzielający  zamówienia  zobowiązuje  się  zapłacić   wynagrodzenie  w
wysokości:  ……………….  brutto  za  każdego  skonsultowanego  pacjenta  zgodnie  ze
zrealizowanym  miesięcznym harmonogramem czasu pracy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Przyjmującego zamówienie:
……………...……………………………. w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia przez Przyjmującego zamówienie prawidłowo wystawionej faktury.
3. Fakturę/Rachunek Przyjmujący zamówienie składa w Dziale Organizacji i Kadr w terminie
do 7 dni po upływie miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

Faktura/Rachunek  będzie  zawierać  dane  dotyczące  Przyjmującego  zamówienie  zgodne
z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy . 

5. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Przyjmującego  zamówienie  W  przypadku  opóźnienia  w zapłacie  wynagrodzenia,
Przyjmujący zamówienie od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia będzie miał prawo
naliczyć odsetki  ustawowe za opóźnieinie.
6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i samodzielnie
odprowadzi od wynagrodzenia składki ZUS i podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7.  Strony  przewidują  możliwość  renegocjacji  warunków  umowy,  w tym  wynagrodzenia
z uwzględnieniem  możliwości  finansowych  Udzielającego  zamówienia  wynikających
z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi Zleceniodawcami oraz
w przypadku zmiany okoliczności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy oraz zmian
prawa.
Strony ustalają, iż w przypadku złożenia przez Przyjmującego zamówienie oświadczenia o
nieprzyjęciu  zmienionych  warunków  umowy,  Umowa  wiąże  strony  na  dotychczasowych
warunkach.



§ 15

1.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia  ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2.  Ponadto  Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  każdą  ze stron  z zachowaniem  1-
miesięcznego  okresu  wypowiedzenia  ze skutkiem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego
w następujących przypadkach:

1. przez  Przyjmującego  zamówienie  w przypadku  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania  obowiązków  wynikających  z niniejszej  umowy  przez  Udzielającego
zamówienia.

2. przez  Udzielającego  zamówienia  w przypadku  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania  obowiązków  wynikających  z niniejszej  umowy  przez  Przyjmującego
zamówienie.

§ 16

1.  Udzielający  zamówienia  może  także  rozwiązać  umowę  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia  w przypadku  udowodnionego  rażącego  naruszenia  przez  Przyjmującego
zamówienie istotnych postanowień umowy.
2.  W przypadku  rozwiązania  umowy z przyczyn,  o których mowa w  §  14 ust.  2  oraz w
ust.1niniejszego paragrafu  ustala się karę umowną w wysokości 5% wartości miesięcznego
wynagrodzenia uzyskanego przez Przyjmującego zamówienie za miesiąc poprzedni.
3.  Udzielający  zamówienia  może  żądać  zapłaty  przez  Przyjmującego  zamówienie  kar
umownych w przypadku:

1) opóźnienia lub niepodjęcia przez Przyjmującego zamówienie wykonywania czynności
zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami określonymi w §1 ust. 1  w wysokości
5%  miesięcznego  wynagrodzenia  wykazanego  w fakturze  za  poprzedni  miesiąc  za
każdy udowodniony przypadek

2) niepoinformowania Udzielającego zamówienia o powierzeniu wykonywania zleconych
czynności  innej  osobie  -  w wysokości  5% miesięcznego  wynagrodzenia  wykazanego
w fakturze za poprzedni miesiąc za każdy udowodniony przypadek

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Udzielający zamówienia ma prawo
dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych. 
5. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wpłaty na rachunek Udzielającego zamówienia
kary umownej w terminie 14 dni od doręczenia pisma wzywającego do zapłaty udowodnionej
kary umownej.
6.  Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  
w  zakresie  udzielonego  zamówienia  ponoszą  solidarnie  Udzielający  Zamówienia  
i Przyjmujący zamówienie. 
7. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego Zamówienia odpowiedzialność za
nienależyte i nieterminowe wykonywanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.



§ 17

1.  Przyjmujący  zamówienia  zobowiązuje  się  do  zachowania  lojalności  w  stosunku  do
Udzielającego zamówienia oraz do zachowania w tajemnicy informacji i danych dotyczących
Udzielającego  zamówienia,  w  tym  informacji  z  zakresu  ustalonych  i  stosowanych  u
Udzielającego  zamówienia   standardów  medycznych,  technicznych,  technologicznych,
handlowych, organizacyjnych lub finansowych.
2.  Przyjmujący  zamówienie   zobowiązuje  się   do  zachowania  w  tajemnicy  postanowień
niniejszej  umowy jak również wszelkich informacji  jakie uzyska w związku z zawarciem i
wykonywaniem niniejszej umowy. Informacje te  zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla
celów  związanych  z  wykonaniem  umowy  i  nie  zostaną  przekazane  lub  ujawnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony, chyba
że obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

3. W przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Udzielającego zamówienie naruszenia
przez  Przyjmującego  zamówienie  postanowień  niniejszego  paragrafu,  Przyjmujący
zamówienie  zapłaci na rzecz Udzielającego zamówienie karę umowną w wysokości 5000 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych)  w terminie 3 dni od daty wezwania do zapłaty. Jeżeli szkoda
przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę
odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  szkody,  w  tym  także  zwrotu  utraconego
zysku. 

§ 18

W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego  oraz  przepisy  powszechnie  obowiązujące  właściwe  ze względu  na  przedmiot
umowy.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać  polubownie  na  drodze  negocjacji.  W  przypadku  braku  w tej  kwestii
porozumienia,  spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Udzielającego
zamówienia.

§ 20

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

…………………………………..                                              …………………………………….
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA   PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE


