
Umowa nr    …… /SAR/D/2015 

 
zawarta w dniu  …………. r., pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 

kod pocztowy 10-357 Olsztyn, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, wpisanym do KRS pod nr 

0000000456 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” 

reprezentowanym przez Irenę Petrynę - Dyrektora Zespołu  

a 

…………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy „Przyjmującym Zamówienie” 

reprezentowanym przez………. 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmującym Zamówienie przyjmuje na siebie 

obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej 

terapii, wykonywanie czynności potrzebnych do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania w dziedzinie alergologii w ramach zabezpieczania anestezjologicznego 

podczas odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych oraz wykonywanie doraźnych 

znieczuleń zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia.  Szczegółowy zakres zadań 

określa § 2 umowy.  

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z zasadami 

sztuki lekarskiej, zasadami etyki zawodowej i standardami obowiązującymi w 

anestezjologii i intensywnej terapii. 

3. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał czynności w siedzibie Udzielającego 

Zamówienia przy współpracy zatrudnionego personelu oraz przy użyciu sprzętu i 

aparatury będącej własnością Udzielającego Zamówienia.  

 

§ 2 
Do zadań Świadczeniodawcy należy 

1) Wykonywanie na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia świadczeń w dziedzinie 

anestezjologii i intensywnej terapii w ramach zabezpieczania anestezjologicznego 
podczas odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych. 

2) Doraźna współpraca w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii   

3) Zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wykonywanych badań, stosownie do 

możliwości Udzielający Zamówienia.  

4) Prowadzenie i zapewnienie prawidłowego gromadzenia dokumentacji medycznej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Przestrzeganie obowiązujących u Udzielającego Zamówienia standardów i procedur. 

6) Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż obowiązujących u Udzielającego Zamówienia oraz 
innych przepisów porządkowych wydanych przez Udzielający Zamówienia. 

7) Organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanej z procesem 

diagnostycznym. 

8) Konsultacja zleconych badań. 



9) Nadzorowanie pod względem merytorycznym pracy średniego personelu medycznego  

10) Wykonywanie znieczuleń i nadzorowanie przebiegu zabiegów endosokopowych w 
znieczuleniu ogólnym. 

§ 3 

1. Sprzęt, narzędzia i aparatura medyczna z której korzystać będzie Przyjmujący Zamówienie 
w czasie obowiązywania umowy zostaną mu przekazane. 

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie zwróci 

sprzęt i aparaturę o których mowa w ust. 1 umowy. 

3. Bez zgody Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie nie może udostępnić 
osobom trzecim sprzętu, aparatury medycznej i pomieszczeń będących własnością 
Udzielającego Zamówienia. 

4. Przyjmujący Zamówienie jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę sprzętu i aparatury 
medycznej, jeżeli korzysta z niej w sposób sprzeczny z jej właściwościami lub 
przeznaczeniem albo gdy nie będąc do tego upoważniony udostępnia ją osobie trzeciej. 

 

§ 4 
1. Na czas nieobecności Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest ustanowić zastępstwo 

w osobie lekarza o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzącego działalność 

gospodarczą i posiadającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

2.  Przyjmujący Zamówienie w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany 
powiadomić Udzielającego Zamówienia o planowanej nieobecności i osobie, która 

będzie w jego zastępstwie wykonywać niniejszą umowę. Powiadomienie powinno 
nastąpić co najmniej na 24 godziny przed terminem wykonywania czynności. 

 

 

§ 5 
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność w związku ze świadczeniem usług 

wynikających z niniejszej umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i 

karnej. 

2. Strony ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu 
świadczeń.  

3. Przyjmujący Zamówienie ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

świadczonych przez siebie usług. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia (kopia polisy) 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4.  Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest posiadać aktualną polisę o.c. przez okres 

trwania umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż określona obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. W przypadku, gdy Udzielający Zamówienia zaspokoi roszczenie osoby trzeciej, powstałe 
wskutek wyrządzenia szkody przez Przyjmującego Zamówienie, przysługuje mu wobec 

Przyjmującego zamówienie prawo regresu do wysokości spełnionego świadczenia, co 
obejmuje także należności uboczne i wszelkie koszty związane z dochodzeniem 
roszczenia przez osobę trzecią. 

 

§ 6 
1. Udzielający Zamówienia ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny, epidemiologiczny i 

techniczny pomieszczeń oraz sprzętu. 

2. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się dostarczyć w niezbędnym do świadczenia usług 
objętych umową zakresie leki i materiały medyczne. 

 

§ 7 

1. Za wykonanie czynności określonych w niniejszej Umowie Przyjmujący Zamówienie 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……… zł brutto za godzinę (słownie ……….. zł brutto 
za godzinę) za czynności anestezjologii i intensywnej terapii w ramach odczulania na jady 



owadów błonkoskrzydłych oraz ……….. zł brutto za godzinę (………… zł brutto) za 
czynności anestezjologii i intensywnej terapii w pozostałych przypadkach, płatne na 
podstawie rachunków wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie. Przyjmujący 
Zamówienie zobowiązuje się do przedkładania rachunków zaakceptowanych pod 

względem merytorycznym przez zastępcę Dyrektora ds. Medycznych. Zapłata nastąpi w 
terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku przez Udzielającego Zamówienia. Rachunek 
zostanie wystawiony w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 

2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Przyjmującego Zamówienie 
Udzielający Zamówienia może potrącić z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 karę 
umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto. 

3. Jeśli kara, o której mowa w ust. 2 nie pokryje wyrządzonej szkody, Udzielającemu 

Zamówienia przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy ……….zł brutto. 
5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo realizowania umowy do wysokości 

środków finansowych zaplanowanych na dany rok budżetowy. 
 

§ 8 
1. Udzielający Zamówienia ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania 

usług medycznych zgodnie z niniejszą Umową, a w szczególności sposobu udzielania 
świadczeń zdrowotnych i ich jakości. 

2. Kontrola może być wykonywana stale przez Z-cę Dyrektora ds. medycznych lub doraźnie 

na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia. 

3. Prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie wskazanym w ust. 1, przysługuje również 
NFZ oraz organom administracji upoważnionym odrębnymi przepisami.  

 

§ 9 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. 

2. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywać czynności w dni powszednie, w terminach 

uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia. 

3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo telefonicznego wezwania Przyjmującego 
zamówienie w nagłych przypadkach.  

 

§ 10 
1. Udzielający Zamówienia ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy przed terminem 

określonym w § 9 ust. 1 niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

Przyjmujący Zamówienie: 

a) dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy, 

b) utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez organ 
do tego uprawniony, 

c) nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
świadczonych usług,  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 11 
Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmującym Zamówienie zobowiązany jest do zwrotu 

wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do Udzielający 
Zamówienia, w terminie nie później niż 7 dni od daty ustania umowy – zwrotowi podlegają 
wszelkie dokumenty bez względu na rodzaj nośnika. 

 

 

 



 

 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie 
przepisy: 

a) Kodeksu Cywilnego, 
b) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz.217 ze zm.) 

c) ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277 
poz. 1634 ze zm.), 

d) Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.)  
e) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008r. (Dz.U. z 2012r. 

poz. 159 ze zm.) 
 

§ 14 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Olsztynie. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

 

 

 

            UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                                  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

 

 

 


