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UMOWA – KONTRAKT NR ………/K/2023 

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE 

PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM 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:  

Wojciechem Szafrańskim, zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………..., 

posiadającą prawo wykonywania zawodu ……………………………….. wydanego przez 

……………………………, REGON ……………………., NIP ………………….. zwanym dalej 

,,Przyjmującym Zamówienie” następującej treści 

 

Na podstawie przepisów: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wraz z aktami 

wykonawczymi oraz powiązanymi oraz w wyniku dokonania przez Udzielającego zamówienia wyboru 

oferty w trybie konkursu ofert w dniu ……………………………. została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§1 

1. Udzielający Zamówienia zleca a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie ………………………………………………………………………………….  

2. Przyjmującemu Zamówienie świadczenia, o których mowa w ust. 1 zlecane będą  

wg. harmonogramu ustalonego przez Pielęgniarkę Oddziałową i zatwierdzonego przez Naczelną 

Pielęgniarkę. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 ustalany będzie przez Pielęgniarkę Oddziałową,  

co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. 

4. Strony zgodnie ustalają, że Przyjmujący Zamówienie świadczył będzie usługi medyczne                 

w ilości …………………………… godzin w miesiącu, z tym że szczegółowa ilość godzin w danym 

miesiącu określona będzie według miesięcznego harmonogramu, o którym mowa ust. 3.  

 

 

§2 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie zadań Szpitala w zakresie udzielonego zamówienia  

i na zasadach określonych niniejszą umową.  

 

§ 3 

Udzielający Zamówienia przyjmuje na siebie obowiązki: 

a) nieodpłatnego udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń, sprzętu i aparatury 

należących do Udzielającego Zamówienia, 

b) zapewnienia bieżących napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń służących do wykonywania 

świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, 

c) zapewnienia bieżącego zaopatrzenia w leki, materiały medyczne, preparaty diagnostyczne  

i inne środki medyczne niezbędne do bieżącej realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, na 

zasadach obowiązujących u Udzielającego Zamówienia, 

d) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń socjalnych na terenie Udzielającego Zamówienia, 

e) zapewnienia bieżących dostaw energii elektrycznej i cieplnej, dostaw wody, gazów med., 

zabezpieczenie w środki czystości, bieżącego sprzątania pomieszczeń na zasadach obowiązujących u 

Udzielającego Zamówienia. 

 

§4 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń  

z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej  

oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania: 

a) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, 

b) przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, 

c) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego Zamówienia, 
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d) przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. 

 

2. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany do: 

a) współpracy z zespołem terapeutycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz 

pacjentów Udzielającego Zamówienia,  

b) dokonywania rzetelnie, na bieżąco, czytelnie, przejrzyście i prawidłowo stosownych wpisów i 

adnotacji w dokumentacji medycznej pacjentów oraz prowadzenia dokumentacji rozliczeniowo - 

sprawozdawczej w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienia, 

c) prowadzenia dokumentacji medycznej wynikającej z obowiązujących przepisów  

wg standardów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia, 

d) pisemnego ustosunkowania się do skargi pacjenta na wykonywaną przez siebie usługę  

i przekazania wyjaśnień do  Naczelnej Pielęgniarki, nie później niż w terminie 7 dni . 

 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: 

a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  

z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych również od ryzyka wystąpienia 

chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV, WZW,  

b) dostarczenia przy podpisywaniu umowy kopii polisy jako załącznika do niniejszej umowy, 

c) 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. 

d) Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania 

lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania świadczeń w charakterze pielęgniarki oraz posiadania  

w okresie wykonywania niniejszej umowy aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.  

5. Jeżeli w trakcie niniejszej umowy upływa termin ważności zaświadczeń, o których mowa  

w ust.5, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć aktualne zaświadczenia  

na 3 dni przed upływem  terminu ich ważności. 

6. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli uprawnionych 

organów szczególnie w zakresie dostępności, jakości i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

ponosząc ryzyko ewentualnych kar. 

7. Wszelkie szkolenia, kursy, uprawnienia, zezwolenia niezbędne do wykonywania umowy, 

Przyjmujący Zamówienie odbywa i uzyskuje na własny koszt i poza czasem świadczeń medycznych, 

za wyjątkiem obowiązkowego udziału w szkoleniach doskonalących również  

i poza czasem świadczeń medycznych organizowanych na koszt i przez Udzielającego Zamówienia, w 

tym dokumentowanego przeszkolenia do pracy na nowo udostępnianym sprzęcie medycznym . 

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do noszenia w miejscu widocznym identyfikatora 

zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę komórki 

organizacyjnej. 

 

§ 5 

Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

a) odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu standardami, niezbędne przy 

wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, za wyjątkiem środków zabezpieczenia indywidualnego, 

b) posiadanie aktualnych szkoleń bhp, 

c) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych. 

 

§ 6 

1.Przyjmujący Zamówienie ponosi ryzyko finansowe prowadzonej działalności.  

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego 

zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. Udzielającemu 

zamówienia przysługuje w stosunku do Przyjmującego zamówienie roszczenie regresowe. 

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

z jakimikolwiek roszczeniami mającymi związek z udzieleniem tej osobie świadczenia zdrowotnego 

przez Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Udzielającego zamówienie, 

przedstawić mu  pisemną odpowiedź na zgłoszone roszczenia. 

 

§ 7 

W przypadku niezdolności do świadczenia usług Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić Udzielającego o przewidywanym okresie trwania nieobecności i wskazać 

osobę zastępującą. Osobą zastępującą przyjmującego zmówienie może być wyłącznie osoba 

legitymującą się co najmniej takimi samymi kwalifikacjami fachowymi do udzielania świadczeń jak 

przyjmujący zamówienie. Osoby trzecie zastępujące Przyjmującego zamówienie powinny być 

ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z o obwiązującymi przepisami. 

 

§8 

1. Za świadczone usługi Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał należność w wysokości:  

…………… (słownie: …………… złotych) brutto za 1 (jedną) godzinę udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

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. 

7. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tytuły wpłat) i z Urzędem Skarbowym oraz 

wszelkich innych rozliczeń. 

8. Przyjmujący zamówienie nie może, pod rygorem nieważności czynności, dokonać cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

 

§9 

1. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od 

pacjentów lub ich opiekunów z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy w 

obiektach Udzielającego Zamówienie, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Przyjmującego Zamówienie w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego na terenie obiektów Udzielającego Zamówienie lub 

spożywanie alkoholu/innego środka odurzającego przez Przyjmującego Zamówienie w czasie 

przeznaczonym na wykonywanie świadczeń powodować będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 10 

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 pacjentóww systemie medycznym 

Udzielającego zamówienia. Upoważnienie wydaje się na czas trwania niniejszej umowy. 

http://www.szpitalpila.pl/
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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. 

 

§ 11 

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, Udzielający zamówienia może 

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, o której mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy albo niewykonania w 

wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych;  

b) pobierania nienależytych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy;  

c) nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych objętych Umową, 

d) naruszenia postanowień niniejszej umowy w zakresie ilości zadeklarowanych godzin udzielania 

świadczeń, o której mowa  w §1 ust. 4 niniejszej umowy;  

e) przedstawienia przez Przyjmującego Zamówienie i z jego winy, danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności Udzielającemu zamówienia nienależnych 

środków finansowych;  

f) niedostarczenia w ustalonym w umowie terminie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej lub potwierdzenia opłacenia składki;  

g) nienoszenia odzieży i obuwia roboczego lub nienoszenia identyfikatora.  

2. Za wykonywanie czynności medycznych w trakcie realizacji niniejszej umowy  po spożyciu alkoholu 

lub innego środka odurzającego  Przyjmujący Zamówienie zostanie obciążony karą w wysokości 10.000 

zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

3. 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.  

4. 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, 

przysługującej Przyjmującemu Zamówienie z tytułu  niniejszej Umowy. Potrącenie  następuje w drodze 

oświadczenia, złożonego drugiej stronie na piśmie. 

5. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Udzielającego 

zamówienia szkody, Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego. 

 

 

§ 12 

Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu: 

1. za uprzednim 3 - miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron bez podawania przyczyn, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 
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2. za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem j.w. w przypadku: 

a) wypowiedzenia umowy przez NFZ 

b) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości, 

c) nie przekazywania wymaganych sprawozdań, informacji, rozliczeń, 

d) uzasadnionych skarg pacjentów gdy wynikają one z rażącego naruszania przepisów. 

3. ze  skutkiem natychmiastowym  przez Udzielającego Zamówienia w razie: 

e) utraty uprawnień do wykonywania zawodu 

f) popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 

g) co najmniej trzykrotnie powtarzających się uzasadnionych skarg pacjentów. 

h) nie udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy lub wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, 

i) realizacji umowy z naruszeniem zawartych przez Szpital umów z płatnikami, obowiązujących 

w Szpitalu zasad i porządku udzielania świadczeń, obowiązujących zarządzeń Dyrektora 

Szpitala podanych do wiadomości wszystkich. 

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

nieważności. 

 

§ 13 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………….. roku do dnia ……………….. roku. 

 

§ 14 

1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy w 

drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu powstałe spory poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 

3. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności: 

a) aktualne postanowienia umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Pile,                   a 

NFZ, 

b) odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

Przyjmujący Zamówienie                                                                          Udzielający Zamówienia 

 


