
Załącznik nr 2
UMOWA  nr SZNSPZOZ...................../2015

zawarta w dniu....................................roku
pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej ul.  Abramowicka 2 w Lublinie,  wpisanym w Sądzie Rejonowym
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego  pod  nr  0000004020,  będącym  płatnikiem  podatku  VAT  
i  uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, , NIP:  9462160056, REGON: 431019046, zwanym
dalej „Udzielaj ącym zamówienie”, 
reprezentowanym przez 
Dyrektora Edwarda Lewczuka
a
......................................................................................................................................................
zwanym dalej Przyjmuj ącym zamówienie

§ 1
1. Udzielający  zamówienia  zleca,  a  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  udzielania

świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania  zadań  lekarza  koordynatora  w  Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Łysołajach gm. Milejów.

2. Świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą  wyłącznie  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia wymagane w odpowiednich przepisach  prawa.

3. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  w  wymiarze
minimum …. godzin tygodniowo oraz pozostawać w gotowości do udzielania świadczeń w dni
robocze, niedziele i święta.  

§ 2
1. Do zadań Przyjmującego zamówienie należeć będzie m.in.:

1/   udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu, 
2/  prowadzenie  dokumentacji  medycznej  na  zasadach  obowiązujących  w  podmiotach
leczniczych, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnątrzzakładowymi,
3/  przestrzeganie  zapisów  ustawy  z  dnia  19  sierpnia 1994  roku  o  ochronie  zdrowia
psychicznego (t.j. Dz.U. 2011 nr 231, poz. 1375 z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do
ustawy, zasad tajemnicy zawodowej i obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926  z późn. zm).

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie przy realizacji świadczeń do ścisłej współpracy
z lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem Udzielającego Zamówienie.

3. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z
zachowaniem  należytej  staranności,  zgodnie  ze  wskazaniami  aktualnej  wiedzy  oraz
zgodnie  z  zasadami  etyki  zawodowej.  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do
przestrzegania praw pacjenta i  realizacji  obowiązków  względem pacjenta i  członków jego
rodziny lub innych osób upoważnionych.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  respektowania  wszystkich
wewnątrzzakładowych  regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  organizacji  i  porządku
udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur. 

5. Obowiązkiem Przyjmującego Zamówienie będzie powiadomienie Udzielającego Zamówienia
o każdym przypadku skargi pacjenta, zarzutach karnych, roszczeniach cywilnoprawnych
oraz  o  postępowaniu  dotyczącym  jego  odpowiedzialności  zawodowej  w  zakresie
świadczonych przez niego usług medycznych.



6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej.

§ 3
Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  odbywać  się  będzie  w  siedzibie  Zakładzie  Opiekuńczo  –
Leczniczym Psychiatrycznym prowadzonym przez Udzielającego zamówienie.

§ 4
1.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  realizować  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami  i
warunkami obowiązującymi u Udzielającego zamówienie.                                   
2.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  udokumentować  Udzielającemu  zamówienie
spełnienie wymagań,  o których mowa  w  § 1 ust. 2 przed przystąpieniem  do wykonywania przedmiotu
umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do nadzorowania i kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby,  którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy. 
4. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do udostępniania Przyjmującemu zamówienie wszelkich
informacji niezbędnych do należytego wykonywania niniejszej umowy.
5.  Przyjmujący  zamówienie ponosi  odpowiedzialność  za wszystkie  szkody powstałe  w związku  z
wykonywaniem  niniejszej  umowy. Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu
świadczeń  w  zakresie  udzielonego  zamówienia  ponoszą  solidarnie  Udzielający  Zamówienia  i
przyjmujący zamówienie.   
6.  Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych –  1 osoba.

§ 5
Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  będących  przedmiotem  umowy
zgodnie z aktualnym  stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki  zawodowej i
należytą  starannością,  przy  wykorzystaniu  sprzętu,  aparatury  i  innych  środków  Udzielającego
zamówienia, niezbędnych do udzielania pomocy medycznej.

§ 6
Realizacja  świadczeń  zdrowotnych  będących  przedmiotem  zamówienia  będzie  koordynowana  i
nadzorowana przez zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa

......................................................................................tel....................................................

§ 7
 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli  Udzielającego zamówienie,
organów zewnętrznych upoważnionych ustawowo do kontrolowania jednostki, a  w szczególności
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:

1)  sposobu i jakości udzielania świadczeń,
2)  gospodarowania  użytkowanym  sprzętem,  aparaturą  medyczną  i  innymi  środkami

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych,
3) prowadzonej dokumentacji medycznej i statystycznej.

2. Udzielający zamówienia uprawniony jest do przedstawiania zaleceń Przyjmującemu zamówienie w
zakresie przeprowadzonych działań kontrolnych.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania zaleceń pokontrolnych, o
których mowa w ust. 2.

§ 8



Przyjmujący  zamówienie  jest  zobowiązany  do  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności
cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem
usług  medycznych  określonych w  §  1  umowy  –  pod  rygorem rozwiązania  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym. 

§ 9
Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub
ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem mniejszej umowy pod rygorem
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji

organizacyjnych  oraz  wszelkich  innych  ustaleń  dotyczących  Udzielającego  zamówienie  nie
podanych do wiadomości publicznej.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu umowy Udzielający zamówienia
może  rozwiązać  umowę  w  trybie  natychmiastowym  oraz  wystąpić  o  odszkodowanie  na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 11
1.  Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  od  dnia  podpisania  umowy  do  
dnia 31 grudnia 2016 r.
2.  Umowa  ulega  rozwiązaniu  z  upływem czasu,  na  który  została  zawarta,  chyba,  że  zajdą
okoliczności,  za  które  strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności,  a  które  uniemożliwiają  dalsze
wykonywanie umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą  ze stron z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 
4.  Umowa  może  zostać  rozwiązana  ze  skutkiem natychmiastowym  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia  poprzez  oświadczenie  jednej  ze  stron  w  przypadku  rażącego  naruszenia
istotnych postanowień umowy przez drugą stronę.
5.  Umowa  może  zostać  rozwiązana  ze  skutkiem natychmiastowym  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia także w przypadku:
 1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Przyjmującego
    zamówienie,
 2) nienależytego wykonywania obowiązków będących przedmiotem umowy przez
     Przyjmującego zamówienie,
  3) nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie: 
      a) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w terminie 14 dni 
          od daty podpisania umowy,
     b) zawarcia nowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie
         14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej  przedłożonej Udzielającemu zamówienie w terminie określonym w lit. a) 
   4) utraty przez Przyjmującego zamówienie kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy.
 6. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest możliwe w terminie 45 dni od dnia
zaistnienia przesłanek wskazanych w umowie i wywiera skutek na przyszłość.

§ 12



1.  Strony  ustalają,  iż  należność  z  tytułu  wykonywania  przedmiotu  umowy  jest  wynagrodzeniem
ryczałtowym,  płatnym  miesięcznie  w  kwocie  brutto  ……………………  zł
(słownie....................................................................................................................................... )
2. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Niezbędne elementy jakie powinien zawierać rachunek zostają wskazane w zał. Nr 2   niniejszej
umowy.
4. Należność  za  wykonane  świadczenia  zdrowotne  objęte  przedmiotem  umowy  będzie

rozliczana miesięcznie na podstawie faktury VAT lub rachunku w terminie 60 dni od dnia
dostarczenia  Udzielającemu  zamówienie  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  lub
rachunku* .  

5. Płatność  należności  dokonywana  będzie  na  rachunek  bankowy  Przyjmującego  zamówienie
wskazany w fakturze VAT lub  rachunku. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie.

7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą  być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Udzielającego zamówienie i organu założycielskiego Udzielającego zamówienie.

§ 13
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących
przypadkach:

1) zmiany  przepisów dotyczących  podatku  VAT,  odpowiednio  do  zmiany  stawki  podatku
VAT w stosunku do usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, w zakresie odpowiadającym
zmienionym przepisom, 

3) konieczności  dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Udzielającego
zamówienie  w  szczególności  poprzez  uwzględnienie  zmian  w  wymiarze  świadczeń
zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i mniejszej lub większej liczby
pacjentów – odpowiednio do tych zmian,

4) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, lub wprowadzenia
zmian korzystnych dla Udzielającego zamówienie.

2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.  Niedopuszczalna  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  niekorzystnych  dla
udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

3. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje skutecznie doręczone.

§ 14
1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd według
siedziby Udzielającego zamówienia.
2. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze
stron.

Załączniki do umowy stanowiącej jej integralną część:



1. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych 

2. Elementy jakie winien zawierać rachunek   przez Przyjmującego zamówienie
3. Formularz zamówienia  

  * w przypadku rachunku kwota , o której mowa w § 12 ust. 1.  zostanie pomniejszona o składki i 
podatki, których płatnikiem  jest  Udzielający zamówienie w związku z rozliczeniem niniejszej 
umowy zgodnie z oświadczeniem Przyjmującego zamówienie

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



Załącznik nr 1 do umowy

Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych 
między Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

a
Przyjmującym zamówienie na udzielanie świadczeń medycznych na podstawie umowy 

nr …………….

1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy nr …………………

2. Termin  świadczenia  usług  medycznych  uzgadniany  jest  z  Ordynatorem  Zakładu

Opiekuńczo- Leczniczego Psychiatrycznego w Łysołajach

3. Przyjmujący zamówienie merytorycznie  podlega w zakresie czynności zleconych umową

o świadczenie usług zdrowotnych Ordynatorowi Oddziału.

4. Osobą  koordynującą  pracę  w  Szpitalu  w  zakresie  objętym  umową  o  świadczenia

zdrowotne jest Ordynator ZOLP.

5. Ordynator ZOLP zobowiązany jest do zaopatrzenia Zakładu w środki i sprzęt niezbędny

do wykonywania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń objętych umową.

6. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  wykonywania  zleconych

czynności przy pełnym wykorzystaniu wiedzy medycznej i umiejętności.

7. W celu zapewnienia wszechstronnej opieki i leczenia chorych Przyjmujący zamówienie o

świadczenia zdrowotne jest  zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań  i

procedur medycznych. W szczególności zobowiązany jest:

1)  dokładnie  zbadać  każdego  chorego  skierowanego  na  konsultację  i  po  ustaleniu  przy

pomocy  dostępnych  środków  diagnostycznych  wytyczyć  linie  postępowania  i  rozpocząć

proces leczenia,

2)  przeprowadzić  badanie  konsultacyjne  lub  uczestniczyć  w  naradzie  powołanej  w  celu

ustalenia rozpoznania bądź uzgodnienia dalszego postępowania,

3)  ma prawo prosić  o  konsultację  lekarza innej  specjalności,  jeżeli  wymaga  tego  proces

diagnostyczny i leczniczy pacjenta będącego pod jego opieką,

4)  współpracować  z personelem średnim, wydawać  zalecenia i  nadzorować  jego pracę  w

zakresie sprawowanej opieki nad pacjentami.

5)  zawiadomić  Ordynatora  Oddziału  o  chorych,  u  których  nastąpiło  pogorszenie  stanu

zdrowia w trakcie pobytu w ZOLP,



6)  prowadzić  w  oparciu  o  odrębne  przepisy  systematyczną  dokumentację  medyczną

pacjentów leczonych  w ZOLP, przeniesionych z innych oddziałów i zmarłych,

7)  informować  Ordynatora  o  wszelkich  zaistniałych  sytuacjach  zagrażających  życiu  lub

zdrowiu chorych,

8) wykonywać inne czynności zlecone przez Ordynatora po zabezpieczeniu pacjentów ZOLP.

8.  Przyjmujący zamówienie na świadczenie zdrowotne ponosi pełną odpowiedzialność za

ich wykonanie z należytą  starannością,  zgodnie z wymaganą  w tym zakresie wiedzą  i

kwalifikacjami.

Przyjmuj ący zamówienie:                                                                         Udzielający zamówienie:
 



Załącznik nr 2
                                                                                                                 do umowy   

Elementy jakie winien zawierać rachunek   przez Przyjmującego zamówienie

4) Numer kolejny
5) Nazwa podmiotu gospodarczego
6) Adres siedziby podmiotu
7) REGON
8) W przypadku rejestracji VAT, numer NIP-u
9) Miejsce udzielania usług 
10) Nazwa jednostkowa świadczenia
11) Ilość wykonywanych świadczeń
12) Cena i wartość świadczenia
13) W przypadku rejestracji VAT, stawka procentowa podatku VAT, a przypadku zwolnienia 

podstawa prawna
14) Miejsce i data wystawienia rachunku
15) Nazwisko i imię osoby wystawiającej lub upoważnionej do wystawiania rachunku


