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UMOWA – KONTRAKT  
o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego– Kierowcę, Ratownika Medycznego 

Ratownictwa Medycznego, Pielęgniarza/Pielęgniarki w Zespole Transportu Medycznego 
Szpitala Specjalistycznego w Pile 

 
zawarta w dniu ……………………roku w Pile pomiędzy: 
Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, KRS 0000008246, REGON 
001261820, NIP 764-20-88-098, reprezentowanym przez: 

  Dyrektora  – Wojciecha Szafrańskiego, zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” 
 
a 

   
 zwanym w dalszej części umowy ,,Przyjmującym Zamówienie”. 
 

Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 
ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w wyniku 
dokonania przez Udzielającego zamówienia wyboru oferty w trybie konkursu ofert w dniu 13.06.2022r. 
strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Udzielający Zamówienie zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczeń 
zdrowotnych Ratownika Medycznego,  Ratownika Medycznego – Kierowcy, Pielęgniarza/Pielęgniarki 
w zespołach transportu medycznego (ZTM).  Świadczenie obejmuje transport oraz udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku 
konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy lub zachowania ciągłości 
leczenia u innego świadczeniodawcy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy przez Przyjmującego Zamówienie polega na wykonywaniu zadań: 
a) ratownika medycznego – kierowcy, ratownika medycznego, pielęgniarki w zespole transportu 

medycznego, w tym w szczególności na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku 
konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia 
gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:  
niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji; niewydolność układu krążenia;  
stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach; inne (np. drgawki). 

b) pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych, 
wystąpienia innych nadzwyczajnych zagrożeń bądź potrzeb wynikających z bieżących zadań 
Udzielającego Zamówienia. 

3. Miejscem udzielania świadczeń jest obszar powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, 
wągrowiecki oraz złotowski. 

4. Przyjmującemu Zamówienie świadczenia, o których mowa w ust. 1 zlecane będą wg. harmonogramu 
ustalonego przez wyznaczoną przez udzielającą zamówienie osobę. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 ustalany będzie, co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. 

6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian: 
a) w harmonogramie (dni, godzin) udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego 
Zamówienie, 
b) składu personelu zespołu współdziałającego z Przyjmującym Zamówienie. 

7. W razie konieczności zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych Udzielający 
Zmówienia może skierować Przyjmującego Zamówienie do dowolnej podstacji udzielania świadczeń 
zdrowotnych lub Oddziału Szpitala w Pile zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

8. Strony zgodnie ustalają, że Przyjmujący Zamówienie świadczył będzie usługi medyczne w ilości 
……………….. godzin lub więcej  w miesiącu, z tym że szczegółowa ilość godzin w danym miesiącu 
określona będzie według miesięcznego harmonogramu, o którym mowa ust. 4. 

9. Przyjmujący Zamówienie w czasie Udzielania świadczeń zdrowotnych jest samodzielny co do wyboru 
metody i zakresu udzielanego świadczenia oraz nadzoru nad czynnościami personelu, w przypadku 
kierowania pracą zespołu. 

10. Świadczenia zdrowotne będą udzielane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, standardami 
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medycznymi, dostępnymi metodami i środkami oraz ze szczególna starannością. 
 
 

§ 2 
 
 

          Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie następuje na podstawie 
          przyjmowanych zgłoszeń. 
 

§ 3 
1. Przyjmujący Zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych niezwłocznie, po uzyskaniu informacji o 

zdarzeniu, o którym mowa w § 2 umowy, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w miejscu zdarzenia, 
w miejscu stacjonowania zespołu oraz w trakcie transportu pacjenta, do chwili przekazania pacjenta 
pod opiekę lekarza lub innej uprawnionej osoby, jednostki organizacyjnej systemu ochrony zdrowia. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane będą wszystkim pacjentom pozostającym w stanie zagrożenia 
zdrowia i życia. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest ponadto do współdziałania z innymi jednostkami 
współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego powołanymi do niesienia 
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, i inne jednostki podległe 
lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Ochrony Narodowej, 
a także do współpracy ze służbami i jednostkami organizacyjnymi takimi jak Państwowa Straż 
Pożarna, Policja, Straż Miejska, WOPR czy PCK itp. 

 
§ 4 

1. Przyjmujący Zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych, określonych w niniejszej umowie, przy 
wykorzystaniu materiałów medycznych, leków, sprzętu, aparatury medycznej, łączności radiowej i 
innych środków Udzielającego Zamówienia, niezbędnych do udzielania pomocy medycznej zgodnie 
ze standardami i na poziomie obecnej wiedzy medycznej. 

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną względem Udzielającego Zamówienia 
w pełnej wysokości szkody za zawinione zniszczenie, uszkodzenia lub utratę udostępnionej aparatury, 
sprzętu oraz innych rzeczy należących do Udzielającego Zamówienia. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej 
danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia odszkodowania. Za datę ustalenia odszkodowania uważa 
się dzień otrzymania przez Przyjmującego Zamówienie pisemnej informacji o fakcie zniszczenia lub 
utraty rzeczy. 

4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w pisma dokonać 
zapłaty odszkodowania lub za pisemną zgodą Udzielającego Zamówienia w terminie wzajemnie 
uzgodnionym. 

5. Udzielający  Zamówienie  udostępnia  Przyjmującemu  Zamówienie  pomieszczenia  socjalne 
i sanitarne. 

6. Przyjmujący Zamówienie nie może wykorzystywać leków, środków medycznych oraz sprzętu 
i aparatury medycznej do udzielania innych, niż określonych w niniejszej umowie świadczeń 
zdrowotnych. 

 
§ 5 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i usług 
ratownictwa medycznego. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów dotyczących działalności 
ratownictwa medycznego. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
postępowania określonych bieżącymi przepisami wewnętrznymi Udzielającego Zamówienia. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykorzystywania w pełni posiadanej wiedzy 
i umiejętności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych należących do obowiązków ratownika 
medycznego-kierowcy, ratownika medycznego, pielęgniarki w Zespole Transportu Medycznego. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się uzupełniać wiedzę i umiejętności medyczne poprzez udział 
w szkoleniach i zawodowych kursach doskonalących. 

5. Niewykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 uzasadnia wypowiedzenie niniejszej umowy 
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przez Udzielającego Zamówienie 
 
 

 § 6 
 

Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do: 
1. Rzetelnego, na bieżąco prowadzenia dokumentacji medycznej według zasad obowiązujących 

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych wewnętrznych dokumentów obowiązujących 
w jednostce, w szczególności zobowiązany jest do czytelnego, kompletnego, przejrzystego i 
prawidłowego wypełniania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej. 

2. Poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia lub przez upoważnionych i 
uprawnionych pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności co do: 
a) liczby i rodzaju udzielonych świadczeń, 
b) prowadzonej i wymaganej dokumentacji medycznej. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych 
dostarczyć poprawnie wypełnione karty zleceń wyjazdu do wyznaczonego punktu Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala w Pile. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do stosowania procesów i procedur wynikających 
z dokumentacji ISO. 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zakupu i noszenia umundurowania wraz z 
identyfikatorem, spełniającego wymagane standardy wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 
18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 
wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 

 
 

§ 7 
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienie do przetwarzania danych osobowych w 
zakresie modyfikacji i przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów w systemie medycznym Udzielającego 
zamówienia. Upoważnienie wydaje się na czas trwania niniejszej umowy. 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że – w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych u 
Udzielającego zamówienia i upoważnieniu go do przetwarzania danych osobowych – został zapoznany ze 
standardami i procedurami ochrony danych osobowych, określonymi w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa oraz obowiązującymi u Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności: 
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE 
- Polityce Bezpieczeństwa obowiązującej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica 
oraz, że zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się ponadto do: 
- zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica, a w szczególności zapewnienia ich bezpieczeństwa przed udostępnianiem osobom 
trzecim i nieuprawnionym, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 
- zachowania w tajemnicy, także po zaprzestaniu zatrudnienia, wszelkich danych osobowych oraz informacji 
dotyczących funkcjonowania systemów służących do przetwarzania danych osobowych, uzyskanych w trakcie 
zatrudnienia, 
- niezwłocznego zgłoszenia do Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaobserwowane próby lub fakt 
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności zaobserwowane próby lub fakt 
nieuprawnionego dostępu, niezgodnego z prawem ujawnienia danych, naruszenia zabezpieczeń fizycznych 
pomieszczeń, szaf, w których przechowywane są dane osobowe, naruszenia bezpieczeństwa systemów 
informatycznych. 
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§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i następstw 
niebezpiecznych wypadków z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym od odpowiedzialności 
za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych, w tym HIV i wirusami hepatotropowymi 
powodującymi WZW oraz do dostarczenia przy podpisywaniu umowy kopii polisy jako załącznika do 
niniejszej umowy. W przypadku zmiany przepisów w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w szczególności podwyższeniu minimalnej sumy gwarancyjnej  
w odniesieniu do jednego zdarzenia - Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostosować warunki 
zawarte w polisie ubezpieczeniowej do nowych wymogów ubezpieczenia, ze skutkiem od dnia 
wejścia w życie tych przepisów. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przez okres obowiązywania niniejszej umowy do 
posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania 
lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego-kierowcy oraz posiadać w okresie 
wykonywania niniejszej umowy aktualne badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 

4. Jeżeli w trakcie niniejszej umowy upływa termin ważności zaświadczeń, o których mowa w ust.2, 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć aktualne zaświadczenia na 3 dni przed upływem 
terminu ich ważności. 

§ 9 
1. Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia albo niezgodnego z 
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po 
jego stronie, a w szczególności wynikających z: 

1) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, 
2) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, 
3) nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy 
lub niekompletny, 

3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń 
wynikających z podejmowanych przez niego decyzji, czynności leczniczych, terapeutycznych 
diagnostycznych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu roszczeń za szkody wyrządzone 
pacjentom w związku z udzielanymi świadczeniami lub zaniechaniem ich udzielania. W przypadku 
orzeczenia o odpowiedzialności odszkodowawczej Udzielającego Zamówienie z tytułu roszczeń za 
szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielanymi świadczeniami lub zaniechaniem ich 
udzielania, Udzielającemu Zamówienie przysługuje regres w stosunku do Przyjmującego Zamówienie. 

4. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania od Przyjmującego zamówienie pokrycia szkody 
wyrządzonej niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem przez Przyjmującego Zamówienie 
niniejszej umowy, w tym m.in. wartości świadczeń nieopłaconych przez NFZ lub innych płatników z 
tego tytułu oraz kar umownych i innych odszkodowań nałożonych na Udzielającego zamówienia 
przez NFZ lub innych płatników z tytułu umów zawartych z Udzielającym zamówienia. 

5. Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego Zamówienia do potrącenia równowartości 
zakwestionowanego świadczenia z wypłaty wynagrodzenia należnego za kolejne miesiące 
następujące po miesiącu, w którym Udzielający zamówienia dowiedział się o nałożonej karze lub 
okolicznościach określonych w ust. 4. 

 
 

§ 10 
Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 
§ 11 

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że wykonywane przez niego świadczenia zdrowotne wchodzą w 
zakres prowadzonej działalności gospodarczej. 
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§ 12 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 

2. W razie niemożności wykonywania niniejszej umowy dopuszcza się powierzenie wykonania świadczeń 
zdrowotnych innej osobie (zastępcy), która ma zawartą umowę z Udzielającym Zamówienia w tym 
zakresie. 

 
§ 13 

Przyjmujący Zamówienie nie może opuścić miejsca wyznaczonego do pełnienia świadczeń zdrowotnych: 
a) do czasu przybycia zmiennika, 
b) do czasu zakończenia rozpoczętego świadczenia zdrowotnego. 

§ 14 
1. Strony ustalają dla Przyjmującego Zamówienie wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy 

w sposób następujący: 

- ………… zł (słownie: czterdzieści dwa złote) brutto za 1 (jedną godzinę udzielania świadczeń 

zdrowotnych za każdą godzinę pracy w przypadku wypracowania 72-120 godzin w miesiącu, 

- …………… zł (słownie: czterdzieści trzy złote) brutto za 1 (jedną godzinę udzielania świadczeń 

zdrowotnych za każdą godzinę pracy w przypadku wypracowania 121-200 godzin w miesiącu, 

- ……………. zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) brutto za 1 (jedną godzinę udzielania świadczeń 

zdrowotnych za każdą godzinę pracy) w przypadku wypracowania 201 godzin i więcej w miesiącu. 

2. Wynagrodzenie   wypłacane   będzie   na   podstawie   faktury/rachunku   wraz z 
załącznikiem/załącznikami (wg wzorów stanowiących integralną część niniejszej umowy) doręczanych 
przez Przyjmującego Zamówienie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Datą 
wystawienia faktury/rachunku musi być ostatni dzień danego miesiąca rozliczeniowego. 

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie do 27 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W 
przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność 
nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach. 

4. Faktura/Rachunek wraz z załącznikiem/załącznikami powinna być wypełniona komputerowo 
i przedłożona w formie wydruku komputerowego w formacie A-4. 
 

5. Wzory: Faktury VAT, Rachunku oraz wzory załączników: „Wykaz zrealizowanych dyżurów w 
miesiącu….” i „Wykaz zrealizowanych procedur w miesiącu….” dostępne są w formie elektronicznej na   
stronie   internetowej   Zamawiającego   pod   adresem www.szpitalpila.pl w zakładce 
Zatrudnienie/konkursy. 

6. Strony umowy zgodnie oświadczają, że wyjątkiem od ustalonych zasad zapłaty może być brak środków 
na sfinansowanie wykonanych świadczeń zdrowotnych z powodu ich nieterminowego dokonania 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansujący udzielane świadczenia opieki zdrowotnej przez 
Udzielającego Zamówienie. W takim przypadku zapłata nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie siedmiu dni od wpływu środków na rachunek Udzielającego Zamówienie. 

 
 
§ 15 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie 
karę umowną w następujących przypadkach: 
a) za świadczenie usług w danym miesiącu poniżej zadeklarowanego limitu, tj. …………….. 

godzin miesięcznie  – kwota wynagrodzenia ulega pomniejszeniu zgodnie z zapisami §14 ust.1. 
oraz dodatkowo Udzielający zamówienia ma prawo nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę 
umowną w wysokości 35 % wartości umowy z miesiąca poprzedzającego niedochowania limitu 

 
 
  

b) za naruszenie postanowień §13 lit. a) i b) niniejszej umowy - kwotę równą wynagrodzeniu 100% 
kwoty określonej w § 14 ust. 1, 

c) za nieobecność w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń i/lub niezapewnienie 
zastępstwa (z wyłączeniem zdarzeń losowych) – kwotę równą wynagrodzeniu 100% kwoty 

http://www.szpitalpila.pl/
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określonej w § 14 ust. 1, 
2. W przypadku, gdy szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

przewyższy określone w ust.1 kary umowne, Udzielający Zamówienia może od Przyjmującego 
Zamówienie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Udzielający Zamówienia, zastrzega sobie prawo do potrącenia wysokości nałożonej kary umownej 
z kwoty zobowiązania wobec Przyjmującego Zamówienie określonej na pierwszym rachunku 
wystawionym przez Przyjmującego Zamówienie po wystawieniu wezwania płatniczego oraz z 
kolejnych. 

 
 
§ 16 

1. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania bliskim osoby zmarłej 
informacji o funkcjonujących na danym terenie zakładach pogrzebowych. 

2. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje także bezwzględny zakaz udzielania informacji o osobach 
zmarłych zakładom pogrzebowym. 

§ 17 
1. Strony zgodnie postanawiają, że Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest: 

a) znać przepisy i zasady bhp, zagrożenia występujące u Udzielającego Zamówienia oraz obowiązujące 
procedury, 

b) wykonywać świadczenia w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do 
wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez Udzielającego Zamówienia, 

c) znać i przestrzegać akty prawne obowiązujące w ochronie zdrowia oraz przepisy wewnętrzne 
Udzielającego Zamówienia dotyczące przedmiotu umowy, 

d) znać i przestrzegać przepisy określające prawa pacjenta. 
2. Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 
a) umundurowanie spełniające wymagane standardy, 
b) aktualne szkolenia bhp, 
c) aktualne badania profilaktyczne. 

 
§ 18 

1. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od 
pacjentów lub ich opiekunów z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, pod 
rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Przyjmującego Zamówienie na terenie obiektów 
Udzielającego Zamówienie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka 
odurzającego skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz 
obciążeniem karą w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). 

 
 
§ 19 

1. Udzielający zamówienia może również nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę umowną w wysokości 
5% wartości umowy z miesiąca poprzedzającego zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie w następujących 
przypadkach: 

a) udaremniania kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych; 

b) pobierania nienależytych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy; 

c) nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, 

d) przedstawienia przez Przyjmującego Zamówienie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na 
podstawie, których NFZ dokonał płatności Udzielającemu zamówienia nienależytych środków finansowych, a 
ponadto do pokrycia kosztów wykonawstwa zastępczego; 

e) niedostarczenia w ustalonym w umowie terminie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, NW lub potwierdzenia opłacenia składki; 

f) nienoszenia odzieży i obuwia roboczego lub nienoszenia odzieży i obuwia roboczego zgodnych z wzorcami 
obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia lub nienoszenia identyfikatora, 
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy, karę umowną 
oblicza się w stosunku do wartości umowy z tego miesiąca tj. miesiąca, którego dotyczy. 
3. Nałożenie kary umownej następuje w formie noty obciążeniowej, płatnej w terminie 7 dni od dnia 
wystawienia. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z należności, 
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przysługującej Przyjmującemu Zamówienie z tytułu niniejszej Umowy. Potrącenie następuje w drodze 
oświadczenia, złożonego drugiej stronie na piśmie. 
4. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Udzielającego zamówienia 
szkody, Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
 
 
§ 20 

Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od ………………………. do ………………………….. 
1.    Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia 
przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego a na mocy porozumienia storn w każdym czasie. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia bez zachowania terminów 

wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) w przypadku: 
1) wykorzystywania sprzętu i aparatury medycznej przez Przyjmującego Zamówienie 

w innym celu niż wykonywanie usług objętych zakresem niniejszej umowy, 
2) wykonywania usług w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, 
3) przekazania informacji o zgonie pacjenta jednostce nieuprawnionej, tj. zakładowi 

pogrzebowemu, 
4) informowania osób bliskich osobie zmarłej o zakładach pogrzebowych funkcjonujących na danym 

terenie. 

5) nieprzestrzegania przez Przyjmującego Zamówienie zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy, 

6) w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono 
rażące naruszenie warunków umowy lub jej wadliwe wykonywanie, 

7) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł na 
osoby trzecie, 

8) dane zawarte w ofercie oraz oświadczeniach Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe, 
9) Przyjmujący Zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację umowy, 

jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 
10) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy, a także opuści bez 

uzgodnienia miejsce świadczenia usług, nie przystąpi do realizacji umowy, odmówi poddania się 
badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia, 

11) Przyjmujący Zamówienie nie przestrzega harmonogramów udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
wykonuje świadczenia niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej i zasadami etyki, 
powtarzających się (minimum pięciu) uzasadnionych skarg pacjentów uznanych przez 
Udzielającego Zamówienia, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień niniejszej umowy 
lub przepisów prawnych regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

12) Udzielający Zamówienia pozostaje przez co najmniej 2 miesiące w zwłoce z zapłatą należycie 
udokumentowanych należności Przyjmującego Zamówienie. 

13) Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy z dniem, w którym 
ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego Zamówienie z NFZ. Oświadczenie o 
rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający Zamówienie złoży Przyjmującemu Zamówienie na 
piśmie niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji z NFZ. 

3. W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące 
zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie sporządził, zebrał, 
opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem. 

4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 21 

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 
 22 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
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finansowanych ze środków publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące przy wykonywaniu 
przedmiotu niniejszej umowy, a także postanowienia Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. 

 
§ 23 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 


