
 

1 

 

U M O WA  NR ............. 

 

zawarta w dniu ……………w Ciechocinku  pomiędzy 22 Wojskowym Szpitalem 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

w Ciechocinku w imieniu którego działa: 

 

lek.  Ireneusz LELWIC -  Dyrektor 

 

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000002898,  zwanym w dalszej części 

umowy „Udzielającym zamówienie”  z jednej strony 

 

a 

 

Panem   

 

Zamieszkałą /m/  

 

Nr prawa wykonywania zawodu 

 

Zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie” z drugiej    strony. 

 

NIP 

 

W wyniku postępowania konkursowego o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

przeprowadzonego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej / 

Dz.U.2021r.  poz.  711  z późn. zm./ oraz w oparciu o protokół konkursu z dnia 19.01.2022r. 

strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

 

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

świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki/pielęgniarza o 

specjalności anestezjologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Tymczasowego w 22 

Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku  przez osoby 

wykonujące zawód pielęgniarki/pielęgniarza. 

 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego zamówienie określa załącznik Nr 1 do 

umowy. 

 

§ 2 

 

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie   

z wymogami określonymi stosownymi przepisami. 

 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania: 

- aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, 

- ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej. 
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3. W sytuacjach szczególnych Udzielający zamówienia może wezwać Przyjmującego 

zamówienie (nagłe wezwanie) do wykonania świadczeń poza ustalonym harmonogramem 

udzielania świadczeń. 

 

§ 3 

 

1. Udzielający zamówienia w celu wykonywania zadań objętych umową, udostępnia 

Przyjmującemu zamówienie: 

a/ lokal, 

b/ aparaturę i sprzęt medyczny, 

c/ inne środki niezbędne do wykonywania zamówienia, 

d/ środki łączności, 

 

2. Środki wymienione w ust. 1 nie mogą być używane do innych celów niż określone 

niniejszą umową. 

 

3. Udzielający zamówienie pokrywa koszt  dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego. 

 

§ 4 

 

Świadczenia zdrowotne będą udzielane  w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 1 

do umowy. 

§ 5 

 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do osobistego udzielania świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich 

wykonania osobom trzecim, bez zgody Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego zamówienia oraz osoby przez niego upoważnione, w zakresie 

wykonywania umowy, w szczególności kontroli jakości świadczeń. 

 

§ 6 

 

1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie wynoszące : 

 …………….zł brutto / słownie: ……............................................................................…zł/ 

- za godzinę  udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii  na rzecz 

pacjentów Szpitala Tymczasowego w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-

Rehabilitacyjnym SPZOZ w Ciechocinku przez osoby wykonujące zawód 

pielęgniarki/pielęgniarza. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych 

Udzielającego zamówienie wobec Przyjmującego zamówienie z tytułu realizacji 

niniejszej umowy.  

 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest złożyć Udzielającemu zamówienia 

rachunek za wykonanie świadczenia w terminie do 5 dni po zakończeniu miesiąca 

obliczeniowego. 
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4. Należność zostanie wypłacona w terminie do 10 dni od daty złożenia do Działu 

Księgowości przez Przyjmującego zamówienie rachunku za miesiąc poprzedni. 

5.  Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Udzielającego zamówienie. 

6.  Przedstawiony rachunek powinien zawierać: 

a/ imię i nazwisko Przyjmującego zamówienie; 

b/ określenie terminów udzielenia świadczenia; 

c/ kwotę należnego wynagrodzenia. 

7. Do rachunku należy dołączyć zestawienie udzielonych świadczeń . 

8. Zestawienie wymienione w ust. 5 musi być zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora 

d/s lecznictwa. 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 29 .01.2022r. do dnia 31.03.2022r.  

W razie podjęcia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji o zawieszeniu działalności 

Szpitala Tymczasowego przed dniem 31.03.2022r., umowa ulega rozwiązaniu z datą z jaką 

następuje zawieszenie działalności Szpitala Tymczasowego. 

 

§ 8 

1.Udzielający zamówienie ma prawo do rozwiązania 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 

uprawniony; 

c/ nie udokumentował w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy zawarcia   przez niego 

umowy ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej; 

d/ nie przestrzega obowiązującego czasu udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

3. Umowa może być wypowiedziana przez Udzielającego zamówienie w przypadku: 

  a/ naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień niniejszej umowy, 

      b/ ograniczenia ilości świadczeń zdrowotnych do wykonania w ramach kontraktów z 

NFZ, 

      c/ naruszenia przez Przyjmującego zamówienie praw pacjenta. 

 

3. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w przypadku opóźnienia w 

wypłacie wynagrodzenia za dwa  miesiące. 

 

§ 9 

1.Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku 

Udzielającego zamówienie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielonego mu zamówienia,  



 

4 

 

 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały 

okres trwania umowy.                                

§ 11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Przyjmujący zamówienie 

zapłaci Udzielającemu zamówienie kary umowne: 

     a/ w razie rażącego naruszenia postanowień umowy – w wysokości do 30 % 

wynagrodzenia za miesiąc, w którym naruszono postanowienia umowy, 

     b/ w razie nieprzestrzegania  czasu udzielania świadczeń zdrowotnych – w wysokości do 

30 % wynagrodzenia za miesiąc, w którym nieprzestrzegano czasu,  

     c/ w razie rażącego naruszenia praw pacjenta– w wysokości do 30 % wynagrodzenia za 

miesiąc, w którym naruszono prawa pacjenta , 

     d/ w razie samowolnego zerwania niniejszej umowy / bez zachowania okresu 

wypowiedzenia/ – w wysokości do 5.000zł. 

 

2. Udzielający zamówienie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

3. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Przyjmującemu zamówienie. 

 

4. Przed pociągnięciem Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności odszkodowawczej 

określonej w ust. 1  konieczne będzie wewnętrzne postępowanie kontrolne, prowadzone 

pod nadzorem Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. 

  § 12 

    

1. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wszelkich rozliczeń z ZUS i Urzędem 

Skarbowym. 

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dokładnie i systematycznie prowadzić 

dokumentacje medyczną i sprawozdawczość statystyczną. 

       

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji 

umowy oraz wszelkich informacji pozyskanych w związku z umową. 

 

2.  Naruszenie tych zasad spowoduje odpowiedzialność prawną Przyjmującego zamówienie , 

a ponadto może być powodem natychmiastowego rozwiązania umowy przez 

Udzielającego zamówienie. 

§ 14 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik Nr 2 „Zasady postępowania w 

kontaktach z wykonawcami” w brzmieniu określonym decyzją Nr 145/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 13 lipca 2017r. /załącznik Nr 2/. 

 

2. Udzielający zamówienie  jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej 

umowy w przypadku zawinionego podjęcia przez przyjmującego zamówienie  działań, które 

w w/w załączniku  zostały uznane za  niedopuszczalne. 

 

3. Udzielający zamówienie  jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej 

umowy  w przypadku zawinionego podjęcia przez osoby, za pomocą których przyjmujący 

zamówienie  realizuje umowę, jak również osoby, którym wykonanie umowy powierzył 

działań, które w w/w załączniku zostały uznane za niedopuszczalne. 
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 § 15 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 16 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy będą rozwiązywane przez strony 

polubownie, a jeżeli strony nie dojdą do porozumienia – na drodze sądowej przez sąd 

właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie.  

       

§ 17 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do umowy. 

 

 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                          PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

 

 

 

…………………………………………                   ……………………………………… 

 
 


