
Załącznik Nr 3
do Szczegółowych warunków konkursu ofert

Pakiet nr I

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

CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Przedmiot umowy
§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udzielanie  przez  Przyjmującego  Zamówienie
świadczeń zdrowotnych Pacjentom Udzielającego Zamówienia w zakresie  chirurgii
onkologicznej  w  systemie  całodobowym  w  ramach  lecznictwa  stacjonarnego  w
Oddziale  Chirurgii  Onkologicznej  i  w  trybie  porad  ambulatoryjnych  oraz
pozostawanie w gotowości do udzielania w/w świadczeń w godzinach od 15.05 do
7.30 dnia następnego od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w
godzinach 7.30-7.30 dnia następnego. 

2. Świadczenia  zdrowotne  o  których  mowa  w  ust.  1   obejmują  w  szczególności
świadczenia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, i poprawie zdrowia oraz
inne  działania  medyczne  wynikające  z  procesu  leczenia  lub  przepisów  odrębnych
regulujących  zasady  ich  wykonywania  (na  Bloku  Operacyjnym,  Oddziale
Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii,  Oddziale Chirurgii  Onkologicznej I,  Oddziale
Chirurgii Onkologicznej  II, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej), 

Obowiązki stron 
§ 2

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Udzielającego
zamówienia  świadczeń  zdrowotnych,  o  których  mowa  w  §  1,  które  obejmują
udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  służących  zachowaniu,  ratowaniu  przywracaniu
lub poprawie zdrowia pacjentów zgłaszających się do Udzielającego Zamówienie.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05 oraz w soboty,  niedziele i  święta  
w godzinach 7.30-7.30 dnia następnego.  

3. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  
w ramach dyżurów lekarskich w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05-
7.30 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 7.30-7.30 dnia
następnego zgodnie z ustalonym trybie § 3 ust. 1  harmonogramem. 

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  pozostawania  w  gotowości  do
udzielania  świadczeń  zdrowotnych  oraz  przybycia  na  interwencję  w  ramach  tej
gotowości od poniedziałku do piątku w godzinach 15.05-7.30 dnia następnego  oraz 
w soboty, niedziele i święta w godzinach 7.30-7.30 dnia następnego. 

§ 3
1. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych na dany miesiąc ustalany będzie do

20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych i pot-
wierdzony przez drugą stronę w ciągu max.  5  dni  kalendarzowych (dopuszcza się
drogę elektroniczną).

2. Udzielający  Zamówienia  w  przypadku  nie  zadeklarowania  przez  Przyjmującego
Zamówienie  harmonogramu  udzielania  świadczeń,  o  którym  mowa  w  ust.  1,
wyznaczy  samodzielnie  harmonogram  na  dany  miesiąc   udzielania  świadczeń
zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie.
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3. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych może ulec zmianie za zgodą stron. 
4. Udzielający Zamówienia, w sytuacjach nadzwyczajnych może zmienić dni i godziny

udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie. 
5. Udzielający  Zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  realizacji  umowy  w  tym

również w zakresie określonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych. 

§ 4
Obowiązki, o których mowa w § 1 i § 2 Przyjmujący Zamówienie realizuje z należytą
starannością  przy  wykorzystaniu  wiedzy  i  umiejętności,  z  uwzględnieniem  postępu  
w  danej  dziedzinie  medycyny,  z  zachowaniem  obowiązków  określonych  w  obowią-
zujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie. 
Ponadto,  Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
1. dokładnego  i  systematycznego  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  (zgodnie  
z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  09  listopada  2015r.w  sprawie  rodzajów  
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U 2015 poz 2069,
w  tym  dokumentacji  w  formie  elektronicznej)  i  sprawozdawczości  statystycznej  na
zasadach  obowiązujących  w  samodzielnych  publicznych  zakładach  opieki  zdrowotnej.
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu
Zamówienia i osobom trzecim nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem
dokumentacji;
2. przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zasad  wynikających  
z ustawy o ochronie danych osobowych;
3. przekazywania Udzielającemu Zamówienia informacji o realizacji i wykonaniu 
umowy w sposób i na zasadach przez niego ustalonych. 

§ 5
4. Przedstawicielem Udzielającego Zamówienia uprawnionym do koordynowania 

współpracy, ustalania harmonogramu udzielania świadczeń oraz potwierdzania liczby 
godzin udzielonych świadczeń jest Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej I, 
jego zastępca lub inna osoba przez niego upoważniona.

5. Osobą odpowiedzialną ze strony Przyjmującego zamówienie za realizację niniejszej 
umowy jest: ……………………., telefon ……………….., e-mail: …………………..

6. W celu uzgodnienia terminu realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy 
Udzielający zamówienia kontaktuje się z Przyjmującym zlecenie pod numerem 
telefonu ……………………….,  lub e-mail: …………………..

§ 6
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania:

a) przepisów określających prawa pacjenta,
b) obowiązujących w DCO regulaminów i procedur, w tym procedur związanych  

z Systemem Zarządzania Jakością,
c) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Ponadto, Przyjmujący Zamówienie  jest zobowiązany:
a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, poddawać się na swój koszt

szkoleniom  i  instruktażom  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów  
w  takim  zakresie  jakim  jest  to  wymagane  i  konieczne  przy  wykonywaniu
zleconych czynności w ramach niniejszej umowy,

b) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać sfinansowanych we własnym
zakresie  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego
zgodnie z obowiązującymi u Udzielającego Zamówienie przepisami (za wyjątkiem
Bloku Operacyjnego, które to dostarcza  Udzielający Zamówienia ),
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c) 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. 

§ 7

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 Oddziału Chirurgii Onkologicznej I.

2. Przyjmujący Zamówienie na zlecenie Udzielającego Zamówienia w trakcie realizacji
przedmiotu  umowy  ma  możliwość  do  wykorzystania  5  dni  roboczych  z
przeznaczeniem  na  szkolenia,  po  których  zobowiązany  jest  potwierdzić  ten  fakt
certyfikatem, zaświadczeniem. W takim przypadku Udzielający pokrywa następujące
koszty: opłaty za kształcenie, przejazd.

3. Przyjmującemu Zamówienie w czasie realizacji szkoleń o których mowa w ust.2 nie
przysługuje prawo do wynagrodzenia.

4. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wciągu 12 miesięcy obowiązywania  umowy
planowana 10 dniowa przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmująca dni
robocze płatna za każdy dzień jak za pracę w godzinach 7.30-15.05. 

5. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wciągu 12 miesięcy obowiązywania  umowy
planowana 14 dniowa niepłatna przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
1. w  przypadku  planowanej  za  zgodą  Udzielającego  zamówienia  przerwy

w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący zamówienie zobowiązany
jest  powiadomić  o  tym  Udzielającego  zamówienie  przed  uzgodnieniem
harmonogramu świadczeń zdrowotnych na następny okres rozliczeniowy. W tym
przypadku zorganizowanie zastępstwa spoczywa na Przyjmującym zamówienie. 

6. Osoba  zastępująca  Przyjmującego  zamówienie  rozlicza  się   bezpośrednio  z
Udzielającym zamówienie. 

§ 8

1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się wobec Przyjmującego Zamówienie do:
a) zapewnienia pomieszczeń odpowiednio wyposażonych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
b) zapewnienia sprzętu, aparatury i materiałów niezbędnych  dla prawidłowego 

wykonania umowy,
c) dostarczenia leków i innych środków  niezbędnych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych,
d) zobowiązuje się do pokrywania kosztów wyjazdów i uczestnictwa w szkoleniach w 

których Przyjmujący Zamówienie reprezentuje DCO na prośbę Udzielającego 
Zamówienia. Jednocześnie Przyjmujący Zamówienie zobligowany jest 
udokumentować poniesione koszty związane z wyjazdem poprzez (faktury, rachunki, i
inne). Nieudokumentowanie wyżej wymienionych wydatków zwalnia Udzielającego 
Zamówienia z pokrycia kosztów.

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i zobowiązuje
się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami obsługi.

3.  Udzielający  Zamówienia  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  w  należytym  stanie
technicznym  sprzętu  i  aparatury  medycznej  udostępnionego  do  udzielania  świadczeń
zdrowotnych. 
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4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość
pomieszczeń potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych
w ust. 1, będące następstwem prawidłowego ich używania. 

6.  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  dbałości  o  używany  sprzęt  i  aparaturę
Udzielającego Zamówienia, a w przypadku zagubienia lub uszkodzenia, do naprawienia
szkód stąd wynikłych (w tym do pokrycia kosztów naprawy, wymiany). 

7.  Udzielający  Zamówienia  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie
możliwość  korzystania  z  konsultacji  i  badań  specjalistycznych  świadczonych  przez
pracowników  Udzielającego  Zamówienia  lub  innych  Przyjmujących  Zamówienie
wykonujących umowy na rzecz Udzielającego zamówienia.

8. Przyjmujący Zamówienie w czasie realizacji niniejszej umowy wydaje stosowne zalecenia
medyczne  personelowi  średniemu  zatrudnionemu  w  komórkach  organizacyjnych
Udzielającego Zamówienie,  gdzie Przyjmujący Zamówienie realizuje niniejszą umowę  
i sprawdza  ich wykonanie. 

Współpraca Przyjmującego Zamówienie z Udzielającym zamówienia 
§ 9

W celu należytego wykonania przedmiotu umowy Przyjmujący Zamówienie współpracuje  
z  lekarzami  oraz  pozostałym  personelem  udzielającym  świadczeń  zdrowotnych  na  rzecz
pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Kontrola realizacji umowy
§ 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:
 jakości i zasadności udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 i 2,
 liczby i zakresu udzielonych świadczeń,
 prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
 prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej,
 używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania

świadczeń.

3. Udzielający  Zamówienia  uprawniony  jest  do  wydawania  zaleceń  w  zakresie
przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

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

§ 11
1. Za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  niniejszej  umowy,  Udzielający

Zamówienia  zobowiązuje  się  zapłacić  Przyjmującemu  zamówienie  wynagrodzenie  
za 1 godzinę (lub proporcjonalnie do czasu wykonywania danego świadczenia) zgodnie 
z cennikiem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Z tytułu wykonywania przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy,  o którym
mowa  w  §1  ust.  1,  Udzielający  zamówienia  zobowiązuje  się  do wypłacania
Przyjmującemu  zamówienie  oprócz  wynagrodzenia  określonego  w  §  1,ust.1,  również
dodatkowego  wynagrodzenia  miesięcznego  w wysokości   ustalonej  przez  Kierownika
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Oddziału Chirurgii  Onkologicznej I,  z puli  miesięcznej przeznaczonej przez Dyrektora
DCO  do  wypłaty  dla  lekarzy  tego  Oddziału,  wyliczonej  na  podstawie  wykonania
miesięcznego pakietu i limitu wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
DOW we Wrocławiu przez ten Oddział, zatwierdzonej przez Dyrektora. 
3. Podstawą  wypłaty  wynagrodzenia,  o  którym mowa  w ust.1,  jest  rachunek/faktura

wystawiony/wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie na koniec danego miesiąca
z  załączonym  do  niego  wykazem  udzielonych  świadczeń  zdrowotnych
potwierdzonym pod względem merytorycznym i ilościowym przez osobę wyznaczoną
przez Udzielającego Zamówienia.

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie
             ……………………………………………..w terminie 14 dni od daty doręczenia 
       prawidłowej  faktury.

§ 12

1) Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną 
umyślnie lub w wyniku niedbalstwa czy lekkomyślności podczas świadczenia usług swoimi 
działaniami i zaniechaniami, związanymi z realizacją niniejszej Umowy.  
2) Przyjmujący zamówienie będzie występował, na własny koszt, w sprawie roszczeń 
zgłoszonych wobec Udzielającego zamówienie w sądzie lub poza sądem, w kraju  i 
zagranicą, dotyczących: 

1. spraw związanych z procesem leczniczym Pacjentów  
2. innych roszczeń zgłoszonych w związku z nieprawidłową realizacją umowy przez

Przyjmującego zamówienie, zwłaszcza w zakresie wystawiania recept, prowadzenia 
dokumentacji medycznej, 

3. oraz może zwolnić Udzielającego zamówienie z obowiązku świadczenia wobec 
osoby trzeciej zgodnie art. 392 k.c. 

4. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu i pokrycia szkody przez 
Udzielającego zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługuje roszczenie 
regresowe wobec Przyjmującego zamówienie wynikające z pokrycia szkody 
poniesionej przez osoby trzecie w związku z realizacją niniejszej Umowy przez 
Przyjmującego zamówienie . 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług, obejmującej co najmniej 
sumę gwarancyjną określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

7. Ubezpieczenie OC powinno odpowiadać wymaganiom powszechnie obowiązującego 
prawa w tym wymaganiom określonym w art. 25 ustawy z dnia 15.04.2011r.o 
działalności leczniczej oraz obejmować w szczególności odpowiedzialność cywilną  
z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV  i WZW. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia 
i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy  przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. Kopia polisy wraz z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia stanowi Załącznik  
nr 3 do niniejszej umowy. 

10. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega 
rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu 
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potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej na 
14 dni przed ustaniem obowiązywania poprzedniej umowy.  

11. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest niezwłocznie informować Udzielającego 
zamówienie o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować zgłoszeniem wobec 
niego roszczeń finansowych i zmniejszeniem sumy gwarancyjnej, 

12. Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienie zobowiązują się ściśle 
współdziałać ze sobą w zakresie wszczętych przez Pacjenta postępowań sądowych 
bądź pozasądowych skierowanych przeciwko Udzielającemu zamówienie. 

§ 13
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  –  na  sumę  ubezpieczenia:
……………………………………………………………………………………………...
W/w polisa jest integralną częścią umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się  do kontynuowania  ubezpieczenia,  o  którym
mowa w ust.1, przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku określonego
w powyższych ustępach, Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

§ 14 
Przyjmujący  zamówienie  nie  może  przyjmować,  w  związku  z  wykonywaniem  niniejszej
umowy, jakichkolwiek korzyści od pacjentów, którym udziela świadczeń zdrowotnych. 

Ochrona tajemnicy oraz rozpowszechnianie informacji

§ 15
1. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 3 lat od jej rozwiązania lub

ustania Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji  technicznych,  technologicznych,  handlowych  lub  organizacyjnych,  co  do
których  Udzielający  Zamówienia  podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich
poufności.

2. Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od
Udzielającego  Zamówienie  w  czasie  wykonywania  umowy  informacji  podlegających
ochronie, a w szczególności danych osobowych, jednostek chorobowych pacjentów oraz
wyników badań.

§ 16
Po ustaniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
zwrotu  Udzielającemu  Zamówienia  wszelkich  dokumentów,  jakie  sporządził,  zebrał  lub
opracował,  czy  otrzymał  w  związku  z  udzieleniem  świadczeń  zdrowotnych  objętych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 17
Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  nie  rozpowszechniać  informacji  dotyczących
Udzielającego Zamówienia w sposób naruszający dobre jego imię lub renomę Udzielającego
Zamówienia.
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Zakaz konkurencji

§ 18

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przez czas trwania niniejszej umowy do po-
wstrzymywania się od wszelkich czynności faktycznych i prawnych naruszających inte-
res Udzielającego Zamówienie.

2. Czynnościami, o których jest mowa w ust. 1 są w szczególności:
a) wykonywanie zabiegów operacyjnych zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i

stacjonarnym w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b) podejmowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub w ramach innych

stosunków prawnych w podmiotach konkurencyjnych wobec Udzielającego Zamówie-
nie,

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania
Udzielającego Zamówienie o podjęciu dodatkowej działalności  oraz dodatkowego za-
trudnienia i ich charakterze, bez względu na podstawę prawną podjętej działalności czy
zatrudnienia.

4. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1-3 wymaga pisemnej zgody Udzielającego
Zamówienie. 

5. W związku z zobowiązaniem Przyjmującego Zamówienie od powstrzymywania się od
czynności, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2 – Udzielający Zamówienie zobowiązuje się
do wypłacania Przyjmującemu Zamówienie w okresie trwania niniejszej umowy  mie-
sięcznego wynagrodzenia w wysokości  …………...  zł. (słownie:  ………….. złotych
00/100).

§ 19

Działalność konkurencyjna

1. Nie będzie uważane za prowadzenie działalności konkurencyjnej w przypadku łącznego
spełnienia następujących warunków: 
1) Przyjmujący Zamówienie uzyskał pisemną zgodę Udzielającego Zamówienie na pro-

wadzenie takiej działalności, 
2) działalność wykonywana będzie w ramach w poradni (z wyłączeniem wykonywania

zabiegów operacyjnych), 
3) Przyjmujący Zamówienie zagwarantuje, że nie wystąpi kolizja harmonogramów pra-

cy  w  ramach  prowadzonej  przez  niego  działalności  z  harmonogramem  pracy  u
Udzielającego Zamówienie.

§ 20

Utrata mocy obowiązującej

1. Zakaz konkurencji obowiązuje od dnia ………….r. do czasu trwania umowy o pracę.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
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§ 21

Postanowienia końcowe

1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym jest sąd siedziby Pracodawcy.
2. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności for-

my pisemnej. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia umowy są lub staną się nieważne, nieby-

łe albo wadliwe, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nie tracą swej ważności. 

Okres trwania umowy

§ 22
1. Umowa została zawarta na okres od 01.04.2020.r. do ……………………..r. 
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy pod rygorem nieważności.

Rozwiązanie umowy

§ 23
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 30-dniowym

wypowiedzeniem.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
3. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania niniejszej

umowy  w  każdym  przypadku  stwierdzenia  jej  nienależytego  wykonywania  przez
Przyjmującego Zamówienie.

Spory między stronami

§ 24

Ewentualne spory między stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Udzielającego zamówienia.

Sprawy nie uregulowane w umowie

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1. ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295),
2. ustawa  z  dnia  08.04.2015r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.),
3. kodeks cywilny.
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Postanowienia końcowe
§ 26

1. Wszelkie zmiany w treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
2. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla

każdej ze stron.

………………………………………                          …………………………………………
                   Przyjmujący zamówienie                 Udzielający zamówienia
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                                                                                                                                            Załącznik Nr 1do umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie chirurgii onkologicznej

Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy
  
Lp. Rodzaj świadczenia zdrowotnego Cena Pln / 1h Cena Pln 1

świadczenie

1. realizowany harmonogram czasu pracy od pon.-pt X

2. dyżur lekarski w dni robocze od pon - pt X

3. dyżur lekarski w soboty, niedziele i święta X

4. gotowość X

5. przychodnia (profilaktyka chorób sutka) X

6. dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie pakietu X Zgodnie z decyzją 
Kierownika 
Oddziału

7. płatność z tytułu zakazu konkurencji Decyzja
Udzielającego
Zamówienia

x
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