
UMOWA ……/2021/MED 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

w zakresie usług położniczo-pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej 
 
zawarta w  dniu 22  lutego 2021 r., pomiędzy: 
 
Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 2 w 

Wołominie  wpisanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000016514,  

reprezentowanym przez: 

Dorotę Jagodzińską - Piecychna – Dyrektor 

zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienia” 

a 
Panią/em ……………..  zamieszkałą/ym w ……………………….. prowadzącą/ym 

działalność gospodarczą pod nazwą …………………………..  posiadającą/ym prawo do 

wykonywania zawodu nr ……………………….. wpisaną/ym do …………………………………… 

pod  Nr ……………….. 

posiadającą: 

-  numer NIP …………………….. 

-  numer Regon ……………………………. 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie” 
 

Na podstawie następujących przepisów: 

a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. 2020 poz. 295  z późn. 

zm.) 

b) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (t.j. Dz. U. 

2020 r. poz.849 z poź. zm.) 

c) - ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.2020.562) 

 
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.1740   z późn. zm.) 

e) innych przepisów znajdujących zastosowanie dla podmiotów leczniczych nie będących 

przedsiębiorcą 

 
 
 
 



§ 1 
 

1. Udzielający zamówienia ,a Przyjmujący przyjmuje zamówienie na udzielanie usług 
zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej w  
Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w 
Wołominie z filią w Zagościńcu. 

2. Przyjmujący zamówienie  w czasie wykonywania usług wynikających z niniejszej 
umowy zapewnia wykonywanie czynności służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów   

3.  W zakresie niezbędnym do wykonywania usług pielęgniarskich w gabinecie POZ oraz 
poradni otolaryngologicznej. 

 

§ 2 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania usług, o których mowa w § 1 na 

zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności w warunkach 

ogólnych na zawieranie umów o udzielanie usług zdrowotnych oraz warunków 

szczegółowych w zakresie objętym przedmiotową umową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług z należytą starannością 

zawodową, zgodnie z zasadami sztuki z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności 

zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny oraz na zasadach 

obowiązujących u Udzielającego zamówienie.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa 

podczas badań diagnostycznych i podczas udzielania usług objętych niniejszą umową. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p/poż. oraz 

Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego u Udzielającego zamówienia oraz innych 

dokumentów wewnątrzzakładowych również powstałych po dacie zawarcia umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania i realizowania standardów 

procedur wprowadzanych i obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt 

zabezpieczyć posiadanie aktualnych i wymaganych badań profilaktycznych, o których 

mowa w ustawie o służbie medycyny pracy, które dostarczy Udzielającemu zamówienia 

najpóźniej w dniu świadczenia usługi. 

7. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usługi zobowiązany jest do noszenia 

odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u Udzielającego 

zamówienie w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa – zakupionej 

na swój koszt oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie z wymogami sanitarno 

– epidemiologicznymi. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu 

identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz funkcję. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania w czasie realizacji zadań 

wynikających z niniejszej umowy zapisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach 



pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 849). 

10. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym 

personelem medycznym udzielającym usług zdrowotnych na rzecz pacjentów 

Udzielającego zamówienia. 

 

§3 

 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się wobec Przyjmującego zamówienie do 

zapewnienia leków i materiałów medycznych, sprzętu medycznego i bazy lokalowej 

niezbędnych przy realizacji usług określonych niniejszą umową. 

2. Korzystanie z wymienionych w ust.1 środków może odbywać się jedynie w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi określonej w §1. Wykorzystywane do wykonania 

niniejszej umowy przedmioty i narzędzia, jak również niezużyte materiały Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest zwrócić Udzielającemu Zamówienie niezwłocznie po 

wykonaniu danej usługi. 

3. Konserwacja oraz naprawa aparatury i sprzętu medycznego odbywa się na koszt 

Udzielającego zamówienia. 

4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury i sprzętu medycznego przez 

Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie 

kosztami naprawy udostępnionego sprzętu medycznego. 

5. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego 

zamówienia pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz 

materiałów medycznych do udzielania innych niż objęte niniejszą umową usług 

zdrowotnych, bez zgody Udzielającego zamówienia. 

6. Przyjmujący zamówienie, oświadcza, że znany jest mu rodzaj i jakość sprzętu oraz 

aparatury medycznej udostępnionej przez Udzielającego zamówienia. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zgłaszać Udzielającemu zamówienie 

informacje o niesprawności sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które mogłyby 

spowodować ujemne następstwa u pacjentów w związku z udzielaniem usług 

medycznych przy ich wykorzystaniu. 

 

§ 4 

 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w związku z wykonywaniem usług na rzecz 
Udzielającego zamówienia zobowiązuje się do nie ujawniania danych osobowych 
dotyczących pacjentów oraz personelu MSPZOZ Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu ,  
w tym szczególnie chronionych: 
a) pochodzenia rasowego lub etnicznego; 
b) poglądów politycznych; 
c) przekonań religijnych lub światopoglądowych; 
d) przynależności do związków zawodowych; 



e) danych o stanie zdrowia, genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej; 

f) nałogach lub życiu seksualnym, orientacji seksualnej i ww. danych nie będzie 
ujawniał również po wygaśnięciu niniejszej umowy. Znane są mu prawa 
przysługujące w związku   z ochroną jego danych osobowych. 

 
2. Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Udzielający zamówienia 
upoważnia Przyjmującego zamówienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie 
obejmującym realizację postanowień niniejszej umowy,  a także upoważnia do tworzenia i 
posiadania dla potrzeb realizacji umowy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi 
osobowymi, z zachowaniem ich pełnej ochrony przy zastosowaniu właściwych środków 
organizacyjnych i technicznych. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania 
danych osobowych, zgodnie  z udzielonym upoważnieniem oraz przepisami RODO. 

 

 

§ 5 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego 

zamówienia, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez 

Udzielającego zamówienia w zakresie objętym umową. 

2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: 

1. w zakresie oceny merytorycznej udzielanych usług zdrowotnych, 

2. sposobu udzielania usług zdrowotnych, 

3. liczby i rodzaju usług zdrowotnych, 

4. prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 

5. prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, 

6. terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia w zakresie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i wyraża na to zgodę. 

 

§ 6 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bieżącego, prawidłowego i starannego 

prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów według zasad obowiązujących u 

Udzielającego zamówienie oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia 

obowiązującymi podmioty lecznicze zarówno, co do sposobu, jak i zakresu. 

2. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienia. 

 

 



§ 7 

 

1. Udzielający zamówienia  zobowiązuje się do zapłaty  Przyjmującemu zamówienie za 
wykonane świadczenia usług  kwotę …………….. zł brutto; (słownie: 
………………………złotych brutto) za 1 godzinę . 

2. Przyjmujący Zamówienie składa Udzielającemu Zamówienia rachunek za wykonane 
usługi w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca, wraz z rejestrem przepracowanych 
godzin w miesiącu stanowiący załączniki do faktury. 

3. Należność zostanie wypłacona na konto Przyjmującego Zamówienie   w terminie 14 
dni od daty złożenia rachunku za poprzedni miesiąc. 

 

§ 8 

 

1. Odpowiedzialność cywilną, kontraktową za szkody (szkoda majątkowa, i/lub krzywda 

moralna) będące następstwem udzielania usług zdrowotnych albo niezgodnego z 

prawem zaniechania udzielania usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, 

ponoszą solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia. Udzielającemu 

zamówienia przysługuje w stosunku do Przyjmującego zamówienie roszczenie regresowe 

w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienia osobie trzeciej, z tytułu 

szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu usług 

zdrowotnych. 

2. Odpowiedzialność cywilną, deliktową wynikającą z popełnienia przez Przyjmującego 

zamówienie czynu niedozwolonego w trakcie udzielania usług zdrowotnych ponosi 

wyłącznie Przyjmujący zamówienie. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Udzielającego zamówienia 

z jakimikolwiek roszczeniami mającymi związek z udzieleniem tej osobie usług 

zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie, zobowiązany 

jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia otrzymania 

takiego pisemnego wniosku przez Udzielającego zamówienie, przedstawić Udzielającemu 

zamówienie pisemną odpowiedź na zgłoszone roszczenia. 

 

§ 9 

 

1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania usług 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania usług zdrowotnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 



3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 

niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia najpóźniej na 1 dzień przed dniem 

rozpoczęcia wykonania zamówienia. 

4. Brak aktualnej polisy o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do rozwiązaniu niniejszej 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 

 

§ 10 

 

Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 01.03.2021 roku do 28.02.2022 

roku. 

 

 

§ 11 

 

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji 

postanowień umowy w zakresie dotyczącym spraw organizacyjnych, sposobu rozliczeń 

finansowych, zakresu sprawozdawczości oraz innych zmian w treści umowy w trakcie jej 

realizacji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 12 

 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach : 

a) z upływem czasu, na który została zawarta, 

b) z dniem zakończenia udzielania usług zdrowotnych, 

c) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 

d) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,                              

w przypadku gdy druga Strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

2. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

1. stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia powtarzających się nieprawidłowości  

w prowadzeniu dokumentacji medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu usług 

zdrowotnych, 

2. powtarzającego się naruszenia porządku obowiązującego u Udzielającego 

zamówienie, 



3. zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego 

sposobu udzielania usług zdrowotnych objętych niniejszą umową, 

4. istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Przyjmującego 

zamówienie 

 

§ 13 

 

Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści 

niniejszej umowy. 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy o działalności leczniczej. 

 

§ 15 

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§ 16 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym 

dla Przyjmującego zamówienie i  dla Udzielającego zamówienie. 

 

 

 PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE          UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 


