
Załącznik 2 do WKO
Nr sprawy KO 1/LEK/2018

PROJEKT UMOWY
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa zawarta w dniu …… 2018 r. w Gliwicach pomiędzy:
Szpitalem  Miejskim  Nr  4  w  Gliwicach  Spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, z siedzibą  
przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, NIP: 6312658474, REGON: 242995277,
zwanym dalej w treści umowy Zleceniodawcą lub Udzielającym zamówienie,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Spółki – Renatę Bryłę,
a
……………………….  -  legitymującym  się  prawem  wykonywania  zawodu  lekarza  nr  …………….,  
wydanym  przez  Okręgową  Izbę  Lekarską  w  …  ,  prowadzącym  działalność  pod  nazwą:  
PRAKTYKA  LEKARSKA  ………………….  z  siedzibą  przy  ul.  ………………………………………,  
…………………., REGON: ……………………, NIP ………………………..
zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą lub Przyjmującym zamówienie

następującej treści:

§ 1
1. Zleceniodawca  zleca,  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych

w zakresie  ……………………………………………………………..…………… Szpitala  Miejskiego
Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do pełnienia ……………………........, stosownie do uzgodnień
z Ordynatorem (Kierownikiem) Oddziału ….................................... lub reprezentantem Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  wymagane  prawem  uprawnienia,  wiedzę,  umiejętności
i doświadczenie do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 z poszanowaniem

i zastosowaniem  niżej  wymienionych  przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego  oraz  umów
i wewnętrznych regulacji Zleceniodawcy, a w szczególności:
1) Umowy  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  zawarte  pomiędzy  odpowiednim  Oddziałem

Narodowego Funduszu Zdrowia, a Szpitalem Miejskim Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. oraz wszelkich
innych porozumień Zleceniodawcy z NFZ dotyczących finansowania i wykonywania świadczeń
zdrowotnych;

2) Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych pomiędzy podmiotami  innymi  niż NFZ,
a Szpitalem Miejskim Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.;

3) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 125 ze zm.);
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.);
6) Ustawy  z  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.);
7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów

o udzielania świadczeń opieki zdrowotnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1146 ze zm.); 
8) Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  marca  2012r..  w  sprawie  recept  lekarskich  

(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1570 ze zm.);
9) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 ze zm.);
10) Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  9  listopada  2015r.  w  sprawie  rodzajów  i zakresu

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.);
11) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 listopada 2015r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z

zakresu  świadczeń  wysokospecjalistycznych  oraz  warunków  ich  realizacji  (Dz.U.  z  2015r.,
poz.1958);

12) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2295 ze zm.);

13) Kodeksu Etyki Lekarskiej;
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14) Zarządzeń i komunikatów Prezesa NFZ dotyczących sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych;
15) Wewnętrznych  przepisów,  regulaminów  i  kultury  organizacji,  dyrektyw  i  wytycznych

Zleceniodawcy.
2. W czasie  wykonywania  przedmiotu  umowy obowiązywać  będzie  aktualny  akt  prawa  powszechnie

obowiązującego,  prawa  miejscowego,  zarządzenie  odpowiedniego  organu,  stosowne  umowy
oraz porozumienia,  statuty,  regulaminy,  dyrektywy  oraz  wytyczne  –  bez konieczności  sporządzania
pisemnego aneksu do umowy, zmieniającego obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

3. Do  obowiązków  Zleceniobiorcy  należy  śledzenie,  aktualizowanie  oraz  odpowiednie  stosowanie
zmieniających się regulacji - określonych w ust. 1 dotyczących wykonania umowy.

4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  umowy  ze  szczególną  starannością,
ze wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  z  zachowaniem  zasad  BHP  obowiązujących  ogólnie
i u Zleceniodawcy oraz przepisów sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej.

§ 3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;

b) prowadzenia  sprawozdawczości  statystycznej  na  zasadach  obowiązujących  w zakładach  opieki
zdrowotnej, przy czym obowiązujące druki i formularze zapewnia mu Zleceniodawca;

c) zapewnienia  dostępu  do  dokumentacji  medycznej  w  przypadku  kontroli  prowadzonej  przez
uprawnione organy Narodowego Funduszu Zdrowia, jak też na każde żądanie Zleceniodawcy;

d) świadczenia  usług  w  sposób  zapewniający  przeprowadzanie  badań  pacjentów  z  należytą
starannością,  poświęcając im niezbędny czas,  życzliwego i kulturalnego traktowania pacjentów,
szanując ich prawo do intymności i prywatności.

2. Zleceniodawca  jest  uprawniony  do  udzielania  Zleceniobiorcy  wiążących  zaleceń  wynikających
z przeprowadzonych działań kontrolnych, a Zleceniobiorca zobowiązany jest do terminowej realizacji
tych zaleceń.

3. Zleceniobiorca  zobowiązany jest  do  przestrzegania  ustalonych  przez  Zleceniodawcę  i wynikających
z przepisów prawa powszechnie  obowiązującego zasad udzielania  zakładom ubezpieczeń informacji
o stanie  zdrowia  pacjentów,  zasad  udostępniania  uprawnionym  do  tego  podmiotom  dokumentacji
medycznej pacjentów oraz zasad udzielania informacji i dokumentacji medycznej pacjentom.

§ 4
1. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  współpracy  z  innymi  lekarzami  i  personelem  medycznym

Zleceniodawcy  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonywania  obowiązków  określonych
w niniejszej umowie, w tym udziału w konsyliach lekarskich i składania raportu lekarzowi dyżurnemu
po zakończeniu w danym dniu świadczenia usług objętych Umową.

2. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy sprawowanie nadzoru nad pracą średniego i niższego personelu
szpitalnego  współuczestniczącego  w  udzielaniu  świadczeń  będących  przedmiotem  umowy.
Zleceniobiorca  uprawniony  jest  do  wydawania  zleceń  lekarskich  pielęgniarkom  oraz  kontroli
ich wykonania  -  z zastrzeżeniem art.  12 ust.  2-4 oraz art.  15 ust.  3 ustawy z  dnia  15 lipca 2011r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 123 ze zm.).

3. W przypadkach  trudnych  diagnostycznie,  w razie  stwierdzenia  takiej  potrzeby,  Zleceniobiorca  jest
zobowiązany i  uprawniony do  korzystania  z  konsultacji  innych  lekarzy specjalistów zatrudnionych
lub udzielających świadczeń zdrowotnych u Zleceniodawcy, jak też do zlecania badań diagnostycznych
w pracowniach Zleceniodawcy.

4. W  razie  potrzeby  korzystania  z  diagnostyki  niemożliwej  do  zrealizowania  w  pracowniach
Zleceniodawcy,  Zleceniobiorca  może  wystawiać  skierowania  do  tych  zakładów  opieki  zdrowotnej
oraz laboratoriów diagnostycznych, z którymi Zleceniodawca posiada podpisane umowy. W przypadku
braku możliwości zapewnienia konsultacji na warunkach określonych w ust. 3, Zleceniobiorca może
zlecić  przeprowadzenie  tego  rodzaju  świadczeń  przez  inne  uprawnione  podmioty,  po  uprzednim
uzyskaniu zgody Zleceniodawcy.

§ 5
1. Zleceniobiorca  i  Zleceniodawca  solidarnie  odpowiadają  za  szkody  wyrządzone  przy  udzielaniu

świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przyjmujący zamówienie - jako lekarz - jest niezależny od Udzielającego zamówienie i ponosi osobistą
odpowiedzialność prawną za prawidłowe dokonanie oceny stanu zdrowia pacjentów i realizacje innych-
obowiązków lekarskich, w tym naruszenia praw pacjenta będące następstwem wykonywanych przez
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siebie zabiegów, zaordynowanych leków i środków leczniczych, jak też innego rodzaju działania lub
zaniechania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy.

3. W  okresie  umowy  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  się  od  odpowiedzialności
cywilnej  -  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  -  za  szkody  wyrządzone
w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w treści
umowy,  również  od  ryzyka  wystąpienia  chorób  zakaźnych,  w tym  wirusa  HIV.  Kopia  polisy
ubezpieczeniowej  stanowić  będzie  załącznik  do  niniejszej  umowy  i  zostanie  dostarczona
Zleceniodawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed tą czynnością), pod rygorem nie zawarcia
umowy z wyłącznej winy Zleceniobiorcy.

4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  ponadto  do  utrzymywania  stałej  sumy  gwarancyjnej  i  wartości
ubezpieczenia  przez  cały okres  obowiązywania  niniejszej  umowy oraz  dostarczania  Zleceniodawcy
na bieżąco  kserokopii  tego  dokumentu,  pod  rygorem  natychmiastowego  rozwiązania  umowy
z wyłącznej winy Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca  zobowiązany jest  dostarczyć  na  dzień  przed  rozpoczęciem wykonywania  czynności
umownych,  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych
określonych  w  §  1,  pod  rygorem  natychmiastowego  rozwiązania  umowy  z  wyłącznej  winy
Zleceniobiorcy.

§ 6
1. Niezależnie  od  odpowiedzialności  określonej  w  treści  §  5  Zleceniobiorca  ponosi  względem

Zleceniodawcy  odpowiedzialność  za  nienależyte  lub  nieterminowe  wykonywanie  obowiązków
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym także za naruszenie obowiązku prowadzenia
dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

2. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonywania obowiązków przez
Zleceniobiorcę  związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  oraz  naruszenia  obowiązku
rzetelnego  i  starannego  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  i  sprawozdawczości  statystycznej  -
Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości:
a) 10% wynagrodzenia (należności)  Zleceniobiorcy z okresu rozliczeniowego określonego w  § 12

w przypadku naruszeń, których mowa w § 13 umowy;
b) 20% wynagrodzenia (należności)  Zleceniobiorcy z okresu rozliczeniowego określonego w § 12

w przypadku naruszeń obowiązków umownych, które skutkowałyby odmową bądź ograniczeniem
należności za świadczenia zdrowotne przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

c) jednorazowej  kary umownej  w wysokości  200,00zł  za  każde  wykryte  naruszenie  obowiązków
Zleceniobiorcy określonych w § 3 umowy.

3. Zleceniodawca  zastrzega  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przekraczającego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty (szkody materialnej).

4. Kary umowne Zleceniodawca może potrącić bezpośrednio z należności Zleceniobiorcy wynikających
z umowy (z kwot wykazanych na rachunkach).

5. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  zwrócić  Zleceniodawcy  całość  poniesionych  przez  niego  kosztów
i kwot zapłaconych z tytułu:
a) nałożenia  na  Zleceniodawcę  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  kary  umownej  za  niezgodne

z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej,
b) nałożenia  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  na  Zleceniodawcę  kary  umownej  za  niezasadne

wykazanie do rozliczenia udzielonego świadczenia zdrowotnego,
c) konieczności  zwrotu  Narodowemu  Funduszowi  Zdrowia  środków  finansowych  w  przypadku

wskazanym powyżej w pkt. b).
6. Zleceniodawca może żądać zwrotu środków w przypadkach wskazanych w ust. 5.

§ 7
1. Określone  treścią  niniejszej  umowy  świadczenia  zdrowotne  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się

wykonywać osobiście (samodzielnie), z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Zleceniobiorca  obowiązany  jest  zapewnić  ciągłość  udzielania  świadczeń  zdrowotnych.

W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca uprawniony jest na czas swej nieobecności powierzyć
obowiązki wynikające z niniejszej umowy innej osobie (podmiotowi) – po uprzednim powiadomieniu
Zleceniodawcy / kierownika komórki organizacyjnej i uzyskaniu jego zgody – która spełnia warunki
określone w treści § 2 i uzyska pisemną akceptację Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych
oraz wszelkie szkody wyrządzone przez swojego zastępcę. Zleceniobiorca odpowiada za niezgodne z
umową i prawem czyny swego zastępcy.
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4. Osoby  trzecie  (podmioty)  działające  w  zastępstwie  Zleceniobiorcy  muszą  być  ubezpieczone
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w treści § 5 ust. 2.

5. Koszty zastępstwa ponosi Zleceniobiorca.
6. Wyłącznie  na  Zleceniobiorcy  spoczywa  obowiązek  rozliczenia  się  z  osobą  działającą  w  jego

zastępstwie.  Zleceniodawca  jest  wolny  od  wszelkich  zobowiązań  względem  osoby  działającej
w zastępstwie za Zleceniobiorcę.

§ 8
1. Zleceniodawca  zabezpieczy  Zleceniobiorcy  niezbędną  dla  realizacji  niniejszej  umowy  pomoc

pielęgniarską  (wykonywanie czynności pielęgniarskich)  oraz zaplecze administracyjne i gospodarcze.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 strony ustalają, iż świadczenie usług zdrowotnych przez Zleceniobiorcę odbywać

się  będzie  przy  zastosowaniu  sprzętu,  aparatury,  materiałów  medycznych  i  artykułów  sanitarnych
Zleceniodawcy,  dostarczonych  lub  udostępnionych  Zleceniobiorcy  w  ilości  i  zakresie  niezbędnym
do prawidłowego wykonywania obowiązków umownych.

3. W tym samym zakresie Zleceniobiorca upoważniony będzie do korzystania z obiektów i infrastruktury
szpitalnej Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt niezbędną mu odzież ochronną i obuwie
robocze. Odzież ochronna oraz obuwie robocze powinny być estetyczne oraz schludne.

5. Zleceniobiorca nie może wykorzystywać udostępnionego mu przez Zleceniodawcę sprzętu i aparatury
medycznej,  urządzeń  technicznych,  pomieszczeń,  jak  też  wyposażenia  i  materiałów  medycznych
do wykonywania  zadań  innych,  niż  wynikające  z  treści  niniejszej  umowy,  pod  rygorem
natychmiastowego jej rozwiązania i odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. Zleceniobiorca  odpowiada  w  pełnej  wysokości  za  szkody  wyrządzone  w  majątku  Zleceniodawcy
wskutek swego działania lub zaniechania.

§ 9
1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Zleceniobiorca  udzielał  będzie  świadczeń  zdrowotnych  osobom

ubezpieczonym  w  Śląskim  Wojewódzkim  Oddziale  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  i  innych
oddziałach  NFZ,  z  którymi  Zleceniobiorca  podpisał  stosowne  umowy,  a  także  innym  osobom
uprawnionym  na podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz.  1938 ze  zm.)
lub skierowanym  przez  zakłady  opieki  zdrowotnej  oraz  inne  uprawnione  podmioty,  z  którymi
Zleceniodawca podpisał stosowne umowy.

2. W  sytuacjach,  w  których  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  koszty  świadczenia  ponosi
ubezpieczony,  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  poinformować  o  tym  pacjenta  przed  udzieleniem
mu świadczenia, a następnie - za jego zgodą - udzielić mu świadczenia po potwierdzeniu uiszczenia
ustalonej opłaty według cennika obowiązującego u Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem sytuacji zagrożenia
życia lub zdrowia pacjenta.

§ 10
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w treści § 1 Zleceniobiorca pełnił będzie według

miesięcznych  harmonogramów,  określających  dni  i godziny  ich udzielania,  ustalanych  przez
Zleceniodawcę. Harmonogramy  w  imieniu  Zleceniodawcy  ustala  kierownik  (ordynator)  komórki
organizacyjnej.

2. W  przypadkach  uzasadnionych  potrzebami  właściwej  organizacji  procesu  udzielania  świadczeń
zdrowotnych u Zleceniodawcy, możliwa jest zmiana harmonogramu pełnionych przez Zleceniobiorcę
dyżurów, za 3-dniowym uprzedzeniem.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  ponadto  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  na wezwanie
Zleceniodawcy.  Wezwanie  może  nastąpić  jedynie  w  wypadkach  uzasadnionych  nagłą  potrzebą
Zleceniodawcy. Strony  ustalają,  iż  Zleceniobiorca udostępni  Zleceniodawcy  numer  telefonu
stacjonarnego  lub  komórkowego,  pod  którym  możliwe  będzie  nawiązanie  z  nim kontaktu  w  razie
konieczności wezwania. Wezwanie Zleceniobiorcy może nastąpić przez Ordynatora Oddziału, Zastępcę
Ordynatora Oddziału lub lekarza dyżurnego – jako osób działających w imieniu Zleceniodawcy.

§ 11
1. Za wykonane świadczenia zdrowotne określone w treści § 1 bez zastrzeżeń Zleceniobiorca otrzyma

wynagrodzenie brutto wynikające z ilości godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych pomnożonych
przez stawkę …………………. zł za godzinę.

2. W przypadku wezwania Zleceniobiorcy do udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie  § 10 ust.  3,
przysługuje mu wynagrodzenie brutto w wysokości określonej jak w ust. 1.
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3. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1 może  ulec  zmianie  tylko  w  przypadku  uzasadnionego  wzrostu
kosztów świadczenia usług medycznych przez Zleceniobiorcę – nie częściej jednak niż raz w roku,
w formie  negocjacji  (zastrzeżeniem,  że Zleceniodawca  zastrzega  sobie  niezmienność  wynagrodzenia
przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy).

§ 12
1. Strony ustalają,  iż  okresem rozliczeniowym  jest  miesiąc  kalendarzowy.  Zleceniobiorca  za  udzielone

przez siebie w danym miesiącu świadczenia umowne wystawiał będzie  fakturę/rachunek, z podaniem
w jego treści (tytule, przedmiocie) numeru umowy - pod rygorem zwrotu faktury/rachunku.

2. Strony ustalają, iż Zleceniobiorca będzie zobowiązany do tego, aby wraz z fakturą/rachunkiem za dany
miesiąc  w terminie  do  7  dnia  miesiąca  następnego  przedłożyć  Zleceniodawcy  dokumentację
rozliczeniową.

3. Należność  za  udzielone  świadczenia  Zleceniodawca  regulował  będzie  przelewem  w  terminie  
do  25 dnia  następnego  miesiąca,  na  poniżej  podane  konto  bankowe  Zleceniobiorcy: 
………………………………………………………………………………………………………..…….

§ 13
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od ……………….. r. do ……………………. r.
2. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  bez  uzasadnienia  z  zachowaniem  

2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem  1-miesięcznego  okresu

wypowiedzenia  w  przypadku  wypowiedzenia  mu  umowy  w  zakresie  przedmiotowych  świadczeń
zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy,
w szczególności:
a) nienależytego udzielania świadczeń, nieuzasadnionego ograniczenia ich zakresu lub dostępności,

lub ich nieodpowiedniej jakości,
b) uzasadnionych skarg pacjentów dotyczących naruszenia zasad udzielania świadczeń lub ich praw

określonych treścią odrębnych przepisów, a także jakości udzielanych świadczeń,
c) nie przekazywania Zleceniodawcy w ustalonych terminach wymaganych sprawozdań i informacji,
d) innych naruszeń postanowień niniejszej umowy istotnych ze względu na jej cel i przedmiot.

4. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym -
oprócz sytuacji wskazanych w treści Umowy - w przypadku:
a) utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień do wykonywania zawodu,
b) w razie stwierdzenia,  że Zleceniobiorca nie zawarł  umowy ubezpieczenia cywilnego,  o którym

mowa w treści § 5,
c) w razie stwierdzenia, że Zleceniobiorca przyjął od pacjentów lub ich rodzin jakąkolwiek korzyść

materialną  (finansową)  lub  osobistą  z  tytułu  wykonywania  świadczeń  będących  przedmiotem
niniejszej umowy,

d) zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków umownych.
5. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.

§ 14
1. Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przy

jej zawieraniu, może to być podstawą do wystąpienia o renegocjację warunków umowy.
2. Strona,  która  występuje  o renegocjację  warunków umowy,  powinna złożyć  drugiej  stronie pisemną

propozycję zmian wraz z uzasadnieniem faktycznym, prawnym lub ekonomicznym.

§ 15
1. Pod rygorem odpowiedzialności  odszkodowawczej  i  sankcji  natychmiastowego rozwiązania umowy,

Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  i  danych
o Zleceniodawcy,  objętych  jego  tajemnicą  służbową  i  zawodową,  a  także  wszelkich  informacji
handlowych,  organizacyjnych,  technicznych  lub  technologicznych,  w  których  posiadanie  wszedł
w związku  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy.  Obowiązek  ten  dotyczy  też  informacji  i  danych
podlegających  szczególnej  ochronie  na  mocy  odrębnych  przepisów  ustawowych  oraz  takich,  
które z zastrzeżeniem klauzuli niejawności zostały przekazane mu przez Zleceniodawcę.

2. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  także  do  zachowania  procedur  dotyczących  ochrony  danych
osobowych i dokumentacji medycznej pacjentów Zleceniodawcy.

3. Zobowiązanie, o którym mowa w treści ust. 1 i 2, trwa także po rozwiązaniu niniejszej umowy.
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§ 16
1. Z chwilą  rozwiązania  niniejszej  umowy Zleceniobiorca  zobowiązany jest  przekazać  Zleceniodawcy

wszelką  dokumentację  stanowiącą  jego  własność,  jak  też  dokumentację  medyczną  pacjentów
Zleceniodawcy.

2. Zwrot  dokumentacji  powinien  nastąpić  w  terminie  umożliwiającym  Zleceniobiorcy  dokonanie
koniecznych rozliczeń z Zleceniodawcą, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od zakończenia umowy.

3. Obowiązkowi  zwrotu,  pod  rygorem  odpowiedzialności  prawnej,  podlegają  wszelkie  dokumenty
niezależnie od nośników, na jakich są zawarte.

§ 17
1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.
2. W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  znajdują  zastosowanie  przepisy  kodeksu

cywilnego, ustawy o działalności leczniczej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
znajdujących odpowiednie zastosowanie.

3. Umowa niniejsza nie ogranicza Zleceniobiorcy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz
ludności w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej.

4. Zleceniobiorca  nie  może  bez  zgody  Zleceniodawcy  rozporządzać  w  żaden  sposób  prawami
wynikającymi z niniejszej umowy, w tym dokonywać cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy - jako miejsca wykonania umowy.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Przyjmujący zamówienie         Udzielający zamówienia

…............................................. ….......….........................................
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