
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

zawarta w dniu …………………………………………………. w Warszawie pomiędzy:

Uniwersyteckim  Centrum  Klinicznym  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego,
Warszawa  (02-097)  ul.  S.  Banacha  1a,  wpisanym  do  rejestru  stowarzyszen% ,  innych
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych
zakłado% w  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000073036, NIP 5220002529,
REGON 000288975 reprezentowanym przez:
Annę Łukasik – Dyrektora UCK WUM
zwanym dalej „Udzielającym Zamo% wienia"
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
zwanym dalej „Przyjmującym Zamo% wienie".

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nr  …. na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności  leczniczej  (tj.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  633 z  późn.  zm) Strony
zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Udzielający  Zamo% wienia  zleca,  a  Przyjmujący  Zamo% wienie  przyjmuje  obowiązek
udzielania  specjalistycznych  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  urologii  w
systemie  całodobowego  zabezpieczenia  opieki  medycznej  w  ramach  s%wiadczen%
szpitalnych  ,  ambulatoryjnych s%wiadczen%  zdrowotnych  oraz  pełnienia  dyz<uro% w
medycznych na rzecz pacjento% w Udzielającego Zamo% wienia, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami,  zasadami  wspo% łczesnej  wiedzy  medycznej,  obowiązującymi
procedurami  i  standardami   medycznymi,  zasadami  etyki  zawodowej  oraz
obowiązującymi  przepisami, zgodnie  z  formularzem  ofertowym  złoz<onym  do
postępowania nr [.] , a w szczego% lnos%ci:
1) Udzielanie  s%wiadczen%  zdrowotnych  pacjentom  hospitalizowanym  w  Klinice

Urologii Ogo% lnej, Onkologicznej i Czynnos%ciowej,
2) Pełnienie dyz<uro% w medycznych,
3) Udzielanie s%wiadczen%  zdrowotnych Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
4) Udzielanie s%wiadczen%  zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego DILO.

2. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązuje  się  do  udzielenia  s%wiadczen%  będących
przedmiotem  niniejszej  umowy  w  czasie  i  miejscu  ustalającym  z  Udzielającym
zamo% wienia, zgodnie z zapotrzebowaniem i ustalonym harmonogramem.

3. Harmonogram  godzin  udzielanych  s%wiadczen% ,  o  kto% rym  mowa  w  ust  2  powyz<ej,
ustalany będzie do 25 dnia poprzedzającego miesiąca. Jez<eli strony nie ustalą w tym
terminie  wspo% lnie  harmonogramu,  harmonogram  moz<e  narzucic%  Udzielający
zamo% wienia.

4. Postanowienia ust. 3 nie wykluczają moz< liwos%ci  udzielania s%wiadczen%  w terminach
dodatkowych  w  stosunku  do  uzgodnionego  harmonogramu  s%wiadczen%  w
przypadkach nagłych lub wynikających ze  zdarzen%  nadzwyczajnych,  pozostających
poza kontrolą stron niniejszej umowy.
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Obowiązki Przyjmującego Zamówienie
§ 2

1. Przyjmujący Zamo% wienie os%wiadcza, z<e posiada wymagane prawem uprawnienia do
udzielania s%wiadczen%  zdrowotnych objętych niniejszą umową.

2. Przyjmujący  Zamo% wienie  os%wiadcza,  z<e  nie  ciąz<y  na  nim  orzeczenie  sądo% w
powszechnych,  ani  zawodowych  sądo% w  lekarskich,  kto% ry  uniemoz< liwiałoby  mu
wykonywanie  niniejszej  umowy,  a  w  chwili  zawierania  umowy  nie  toczy  się
przeciwko  niemu  z<adne  postępowanie  przygotowawcze,  kto% rego  wynik  mo% głby
uniemoz< liwic% mu wykonywanie niniejszej umowy w przyszłos%ci.

3. SGwiadczenia  zdrowotne  objęte  niniejszą  umową  Przyjmujący  Zamo% wienie
wykonywac%  będzie  w pomieszczeniach  Udzielającego  Zamo% wienia  udostępnionych
Przyjmującemu Zamo% wienie nieodpłatnie i przy uz<yciu nieodpłatnie udostępnionego
sprzętu  medycznego  i  aparatury  medycznej  stanowiących  własnos%c%  Udzielającego
Zamo% wienia.

4. Przyjmujący Zamo% wienie zobowiązuje się do s%wiadczenia usług medycznych, zgodnie
z aktualnym  stanem  i  postępem  wiedzy  medycznej,  ogo% lnie  przyjętymi  zasadami
etyki  zawodowej,  przepisami  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalnos%ci
leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z po% z%n. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2021 r. poz.790 ze zm.), ustawy z dnia 27
sierpnia  2004  r.  o  s%wiadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  s%rodko% w
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z poz%n. zm.), standardami akredytacyjnymi,
przepisami  bhp  i  p.poz< .,  przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych,  z
nalez<ytą  starannos%cią,  przy  wykorzystaniu  sprzętu,  aparatury  i  innych  s%rodko% w
Udzielającego Zamo% wienia.

5. W  czasie  wykonywania  s%wiadczen% ,  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy
Przyjmujący  Zamo% wienie  nie  moz<e  oddalic%  się  z  miejsca  s%wiadczenia  usług  bez
uprzedniego  przekazania  raportu  o  stanie  pacjento% w  podlegających  jego  opiece
lekarzowi dyz<urnemu następnej zmiany.

6. W sytuacji zakon% czenia dyz<uru i  nie stawienia się na dyz<ur osoby mającej  przejąc%
zmianę  Przyjmujący  Zamo% wienie  ma  obowiązek  niezwłocznego  zawiadomienia
bezpos%redniego przełoz<onego lub osobę przez niego upowaz<nioną oraz pozostac%  na
stanowisku  do  czasu  zabezpieczenia  ciągłos%ci  udzielania  s%wiadczen%  przez
Udzielającego Zamo% wienia.

7. Przyjmujący Zamo% wienie zobowiązany jest do zdania raportu po zakon% czonej pracy.
8. Przyjmujący Zamo% wienie zobowiązany jest do efektywnego wykorzystywania czasu

pracy.
9. Przyjmujący Zamo% wienie zobowiązuje się  do wykonywania w/w usług w zakresie

ustalonym  przez  Udzielającego  Zamo% wienia,  w  zawartej  przez  niego  umowie  z
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w pozostałych umowach zawartych z innymi
podmiotami.

10. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązany  jest  do  ewidencji  czasu  pracy  zgodnie  
z obowiązującym u Udzielającego Zamo% wienia Systemem rejestracji czasu pracy.

§ 3
1. Pełną kontrolę nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawuje przedstawiciel

Udzielającego  Zamo% wienia  w  osobie  Z-cy  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  lub  osoba
upowaz<niona.

2. Bezpos%rednią  kontrolę  nad  udzielaniem  s%wiadczen%  objętych  niniejszą  umową
sprawuje  Kierownik  włas%ciwej  komo% rki  organizacyjnej ………………...  lub  osoba
upowaz<niona.
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§ 4
1. Przyjmujący Zamo% wienie os%wiadcza, z<e posiada kwalifikacje niezbędne do udzielania

s%wiadczen%  zdrowotnych  w  dziedzinie  ……………  będących  przedmiotem  niniejszej
umowy.

2. Przyjmujący  Zamo% wienie  ma  obowiązek  przedłoz<yc%  kopię  aktualnego  orzeczenia
lekarskie  o  stanie  zdrowia  stwierdzające  zdolnos%c%  do  wykonywania  usług
okres% lonych umową oraz legitymowac% się aktualnym orzeczeniem lekarskim o stanie
zdrowia stwierdzającym zdolnos%c%  do wykonywania zadan%  okres% lonych umową przez
cały okres obowiązywania umowy.

3. Przyjmujący  Zamo% wienie,  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  dowodu  posiadania
aktualnego szkolenia w zakresie BHP oraz przeciw poz<arowego.

4. Przyjmujący Zamo% wienie zobowiązuje się do przestrzegania przepiso% w Ustawy z dnia
10  maja  2018  r.  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  z  2019  poz.1781)  oraz
rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony oso% b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo% lne rozporządzenie o ochronie danych (RODO))(Dz. U. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązuje  się  podporządkowac%  obowiązującej
u Udzielającego  Zamo% wienia  organizacji  pracy  przy  udzielaniu  s%wiadczen%
zdrowotnych,  jak  ro% wniez<  postanowieniom  wynikającym  z  Regulaminu
Organizacyjnego  Szpitala,  uregulowaniom  wewnętrznym  oraz  wewnętrznym
wytycznym i zaleceniom bezpos%redniego przełoz<onego lub osoby upowaz<nionej.

§ 5

1. Dokumentacja  medyczna  sporządzana  przez  Przyjmującego  Zamo% wienie  stanowi
własnos%c%   Udzielającego Zamo% wienia,  a jej  udostępnianie moz<e  nastąpic%  zgodnie z
procedurami  obowiązującymi  w  tym  zakresie  u  Udzielającego  Zamo% wienia,  z
uwzględnieniem tres%ci ust. 3 poniz<ej.

2. Udzielający  Zamo% wienia  zobowiązuje  się  umoz< liwic%  swobodny  dostęp  do
dokumentacji  medycznej,  w  tym  do  narzędzi  elektronicznych  słuz<ących  do  jej
prowadzenia,  a  Przyjmujący  Zamo% wienie  -  do  jej  czytelnego  i  systematycznego
prowadzenia  zgodnie  z  przepisami  prawa,  wymaganiami  NFZ  i  standardami
Udzielającego Zamo% wienia, w szczego% lnos%ci Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajo% w, zakresu i wzoro% w dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020r., poz. 666), oraz prowadzenia innych
sprawozdan%  i dokumentacji na z<ądanie Udzielającego Zamo% wienia.

3. Przyjmujący Zamo% wienie udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z przepisami
ustawy  z dnia  6 listopada  2008 r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta
(t. j. Dz. U.  z  2020 r.,  poz.  849  z  po% z%n.  zm)  po  uzyskaniu  decyzji  Udzielającego
Zamo% wienia.

4. Przyjmujący  zamo% wienie  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  przekazania
Udzielającemu  Zamo% wienia  dokumentacji  medycznej  i  innych  materiało% w  jakie
sporządził,  zebrał,  opracował  i  otrzymał  w  trakcie  trwania  umowy  w  przypadku
rozwiązania lub wygas%nięcia niniejszej umowy.

§ 6
1. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  sprawozdawczos%ci

statystycznej obowiązującej podmioty wykonujące działalnos%c% leczniczą.
2. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązuje  się  przestrzegac%  harmonogramu  s%wiadczen%

oraz w przypadku  zdarzen%  losowych,  uniemoz< liwiających  Przyjmującemu
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Zamo% wienie  udzielanie  s%wiadczen%  zdrowotnych  będących  przedmiotem  niniejszej
umowy,  powiadamiac%  niezwłocznie  Udzielającego  Zamo% wienia  o  niemoz< liwos%ci
realizacji s%wiadczen%  ze wskazaniem ich przyczyn.

3. Przyjmujący  Zamo% wienie  deklaruje  udział  w  miarę  moz< liwos%ci  w  nieodpłatnych
szkoleniach prowadzonych na rzecz personelu udzielającego s%wiadczen%  w dogodnym
dla  siebie  terminie  i po  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  włas%ciwej  komo% rki
organizacyjnej  (w  tym:  epidemiologiczne,  szkolenie  wprowadzające,  szkolenia  z
uz<ytkowania nowo nabywanej aparatury medycznej, szkolenia doskonalące itp.). Za
udział w szkoleniu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  w  księdze  rejestrowej
prowadzonej  przez  włas%ciwego  wojewodę,  UCK  WUM  jako  miejsca  udzielania
s%wiadczen%  zdrowotnych.

Kontrola realizacji zamówienia, obowiązki sprawozdawcze, usprawiedliwianie
nieobecności

§7

1. Przyjmujący  Zamo% wienie  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  poddania  się  kontroli
Udzielającego  Zamo% wienia  oraz  innych  uprawnionych  organo% w  i  oso% b  w  zakresie
wynikającym z niniejszej umowy oraz udostępnienia wszelkich danych i  informacji
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

2. Przyjmujący  Zamo% wienie  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  poddania  się  kontroli,
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  zakresie  wynikającym  z  niniejszej  umowy  na
zasadach  okres% lonych  w ustawie  z  dnia  27 sierpnia 2004 r.  o  s%wiadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze s%rodko% w publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z
po% z%n.  zm.)  oraz  udostępnienia  wszelkich  danych  i  informacji  niezbędnych
do przeprowadzenia kontroli.

3. Przyjmujący  Zamo% wienie  ponosi  ryzyko  finansowe  prowadzonej  działalnos%ci  oraz
moz<e  zostac%  obciąz<ony  kosztami  usług,  kto% re  zostały  poniesione  wbrew
obowiązującym  zasadom  i podpisanym  umowom  oraz  nieprzestrzegania  przez
Przyjmującego  Zamo% wienie  zasad,  procedur,  np.  brak  odpowiednich  danych
wymaganych przez płatniko% w.

§ 8
W przypadku niezdolnos%ci  do s%wiadczenia usług Przyjmujący Zamo% wienie obowiązany
jest  niezwłocznie  zawiadomic%  Udzielającego  Zamo% wienia  o  przewidywanym  okresie
trwania nieobecnos%ci.

Odpowiedzialność za wykonywanie zamówienia
§ 9

1. Odpowiedzialnos%c%  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  s%wiadczen%  w  zakresie
udzielonego zamo% wienia wobec pacjenta ponoszą solidarnie Udzielający Zamo% wienia
i  Przyjmujący  Zamo% wienie,  w  szczego% lnos%ci  związane  z  niewykonywaniem  lub
nieprawidłowym wykonaniem s%wiadczenia zdrowotnego.

2. Przyjmujący Zamo% wienie ponosi pełną odpowiedzialnos%c%  odszkodowawczą za swoje
działania i zaniechania wyrządzające szkodę Udzielającemu Zamo% wienia na zasadach
okres%lonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązany  jest  do  pokrycia  szkody  poniesionej  przez
Udzielającego  Zamo% wienia  spowodowanej  nałoz<eniem  przez  Narodowy  Fundusz
Zdrowia  kary  pienięz<nej,  o  kto% rej  mowa  w  umowach  zawartych  między  NFZ
a Udzielającym  Zamo% wienia,  a  takz<e  wynikających  z  ogo% lnych  warunko% w  umo% w
dotyczących realizacji  s%wiadczenia będącego przedmiotem niniejszej umowy, jez<eli
nałoz<enie tych kar było wynikiem niewłas%ciwego wykonywania przez Przyjmującego
Zamo% wienie zadan%  i obowiązko% w wynikających z niniejszej umowy. Nałoz<enie kary
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jest  poprzedzone  wyjas%nieniami  złoz<onymi  przez  Przyjmującego  Zamo% wienie  w
terminie 3 dni od wezwania do ich złoz<enia przez Udzielającego Zamo% wienia.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

§ 10
1. Przyjmujący  Zamo% wienie  os%wiadcza,  z<e  zawarł  umowę  ubezpieczenia

odpowiedzialnos%ci cywilnej, zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnos%ci leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z
po% z%n.  zm.),  zgodnie  z rozporządzeniem  wydanym  przez  ministra  włas%ciwego  do
spraw  instytucji  finansowych  w  oparciu  o  art.  25  ust.5  ustawy  o  działalnos%ci
leczniczej  oraz  zobowiązuje  się  do  utrzymania  przez  cały  okres  obowiązywania
umowy stałej sumy gwarancyjnej.

2. Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązuje  się  dostarczyc%  Udzielającemu  Zamo% wienia
włas%ciwą polisę OC najpo% z%niej w dniu rozpoczęcia udzielania s%wiadczen%  pod rygorem
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje kro% tszy okres niz<  czas trwania
niniejszej  umowy  Przyjmujący  Zamo% wienie  zobowiązany  jest  przedłoz<yc%
Udzielającemu Zamo% wienie niezwłocznie nową polisę ubezpieczeniową w terminie 3
dni  od  dnia  zawarcia  umowy  ubezpieczeniowej,  pod  rygorem  wypowiedzenia
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11
1. W  przypadku  zakłucia,  skaleczenia  ostrym  narzędziem,  dostania  się  materiału

biologicznego  na  błony  s% luzowe  lub  wystąpienia  innych  zdarzen%  z  naruszeniem
ciągłos%ci  tkanek  i  skaz<eniem  materiałem  biologicznym,  wobec  Przyjmującego
Zamo% wienie zostanie wszczęta procedura postępowania po ekspozycji zawodowej
na materiał potencjalnie zakaz%ny obowiązująca u Udzielającego Zamo% wienia.

2. Przyjmujący Zamo% wienie obowiązany jest do przedstawienia dowodu ubezpieczenia
obejmującego  profilaktykę  leczenia  po  ekspozycyjnego  ze  stycznos%cią  z  ludzkim
wirusem niedoboru odpornos%ci (HIV), do kto% rej moz<e dojs%c% w trakcie wykonywania
zawodu.  Nie  wywiązanie  się  przez  Przyjmującego  Zamo% wienia  z  obowiązku
zawarcia  umowy  ubezpieczenia  obejmującego  profilaktykę  leczenia  po
ekspozycyjnego  ze  stycznos%cią  z  ludzkim  wirusem  niedoboru  odpornos%ci  (HIV),
będzie  skutkowac%  obowiązkiem poniesienia  koszto% w leczenia  w przedmiotowym
zakresie przez Przyjmującego Zamo% wienie.

Osobiste wykonywanie umowy
§ 12

1. Przyjmujący Zamo% wienie zobowiązany jest do osobistego wykonywania s%wiadczen%
będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Przyjmujący  Zamo% wienie  ponosi  odpowiedzialnos%c%  za  wykorzystanie  materiało% w
medycznych  i s%rodko% w  pomocniczych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
zasadami przyjętymi w tym zakresie u Udzielającego Zamo% wienia.

Wynagrodzenie za realizację zamówienia
§ 13

1. Strony zgodnie ustalają, z<e wynagrodzenie Przyjmującego zamo% wienie za wykonanie
przedmiotu umowy okres%la Załącznik Nr 1 do Umowy. Załączniki nr 1 okres% la zasady
rozliczania między stronami nalez<nos%ci za wykonanie usług przewidzianych umową.  
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2. Nalez<nos%c%  za  wykonywanie  s%wiadczen%  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy
Udzielający  Zamo% wienia  wypłacac%  będzie  w  okresach  miesięcznych,  na  zasadach
okres% lonych w § 14poniz<ej.

3. Wynagrodzenie  zostanie  wypłacone  za  s%wiadczenia  rzeczywis%cie  wykonane
i sprawozdane zgodnie z postanowieniami § 14.

§ 14
1. Wypłata nalez<nos%ci  za wykonane usługi,  wynikające z  Załącznika nr 1 do umowy,

będzie dokonywana po dostarczeniu przez Przyjmującego Zamo% wienie prawidłowo
sporządzonej  faktury  wraz  ze  specyfikacją  udzielonych  s%wiadczen%  potwierdzonej
przez bezpos%redniego  przełoz<onego  lub  osobę  upowaz<nioną.  Brak  złoz<enia
specyfikacji udzielonych s%wiadczen%  o kto% rej mowa w zdaniu poprzednim powoduje,
z<e termin zapłaty okres% lony w ust. 5 nie zaczyna biec.

2. Przyjmujący  zamo% wienie  zobowiązuje  się  do  korzystania  przy  sporządzaniu  i
wystawianiu  faktury  VAT  z  narzędzia  informatycznego  dostarczonego  przez
Udzielającego zamo% wienia.

3. Faktury winny byc%  przedkładane Udzielającemu Zamo% wienia najpo% z%niej do 15 dnia
następnego  miesiąca  po  zamknięciu  miesiąca  obrachunkowego.  W  przypadku
złoz<enia faktury/specyfikacji przed kon% cem miesiąca, kto% rego ona dotyczy, przyjmuje
się, z<e została ona złoz<ona w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.

4. Faktury  za  wykonane  usługi  powinny  byc%  dostarczane  w  sposo% b  i  do  miejsca
wskazanego przez Udzielającego zamo% wienia.

5. Zapłata  nalez<nos%ci  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  daty  dostarczenia  prawidłowo
sporządzonej  faktura  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Przyjmującego
Zamo% wienie.

6. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowos%ci  w  specyfikacji/fakturze  wypłata
nalez<nos%ci  zostanie  wstrzymana  do  czasu  wyjas%nienia  rozbiez<nos%ci.  W  przypadku
wyjas%nienia rozbiez<nos%ci w terminie do dnia 20 danego miesiąca, realizacja płatnos%ci
nastąpi  zgodnie  z postanowieniami  ust.  5,  po  tym  terminie  -  realizacja  płatnos%ci
następuje  w  terminie  21 dni  od daty  złoz<enia  poprawnie  wystawionego  rachunku
Udzielającemu Zamo% wienia.

7. W  przypadku  złoz<enia  faktury  po  terminie,  o  kto% rym  mowa  w  ust  1,  realizacja
płatnos%ci nastąpi do kon% ca następnego miesiąca kalendarzowego.

Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy
§ 15

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

§ 16
1. Umowa moz<e byc% rozwiązana przez kaz<dą ze Stron z waz<nych przyczyn,                            

za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego 
miesiąca kalendarzowego. 

2. Umowa moz<e zostac% rozwiązana przez Udzielającego Zamo% wienia ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku raz<ącego naruszenia przez Przyjmującego 
Zamo% wienie postanowien%  niniejszej umowy, a w szczego% lnos%ci: 

1) przeniesienia praw i obowiązko% w Przyjmującego Zamo% wienie na osoby 
trzecie bez zgody Udzielającego Zamo% wienia;

2) nie przedstawienia dowodu zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnos%ci 
cywilnej Przyjmującego Zamo% wienie;

3) nie przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego Przyjmującego 
Zamo% wienie;
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4) za nieetyczne zachowanie, sprzeczne ze standardami i procedurami 
obowiązującymi 
u Udzielającego Zamo% wienia;

5) utraty przez Przyjmującego Zamo% wienie prawa wykonywania zawodu;
6) powtarzających się i uznanych za uzasadnione skargi pacjento% w 

odnoszących się do osoby Przyjmującego Zamo% wienie;
7) udzielania s%wiadczen%  w stanie nietrzez%wym lub pod wpływem s%rodko% w 

odurzających;
8) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, kto% re uniemoz< liwia 

dalsze s%wiadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego Zamo% wienie, 
jez<eli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
sądowym.

3. Umowa wygasa: 
1) z chwilą s%mierci Przyjmującego Zamo% wienie;
2) gdy zajdą okolicznos%ci, za kto% re strony nie ponoszą odpowiedzialnos%ci, a 

kto% re uniemoz< liwiają dalsze wykonywanie umowy, a zwłaszcza w 
przypadku zmiany ogo% lnie obowiązujących przepiso% w prawa;

3) z upływem czasu na jaki została zawarta. 

Zmiana umowy

§ 17
1. Zmiana  warunko% w  umowy  wymaga  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem

niewaz<nos%ci.
2. Udzielający Zamo% wienia przewiduje moz< liwos%c%  dokonania zmiany zawartej  umowy

w przypadku:
1) gdy koniecznos%c%  wprowadzenia zmian wynika z okolicznos%ci, kto% rych nie moz<na

było przewidziec% w chwili zawarcia umowy;
2) gdy zmiany są korzystne dla Udzielającego Zamo% wienia;
3) gdy nastąpi zmiana warunko% w kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia;
4) koniecznos%ci  uregulowania  kwestii  warunko% w  wspo% łpracy  w  przypadku

usprawiedliwionej nieobecnos%ci.
3. Zmiana tres%ci  umowy jest  dopuszczalna,  przy zachowaniu warunko% w okres% lonych  

w art. 27 ust. 5 Ustawy o działalnos%ci leczniczej.

§ 18
Prawa i  obowiązki  wynikające z niniejszej  umowy nie mogą byc%  przenoszone na inne
podmioty  bez uzyskania  pisemnej  zgody Udzielającego Zamo% wienia,  a  w szczego% lnos%ci
Przyjmujący  Zamo% wienie  nie  moz<e  przenies%c%  wierzytelnos%ci  wynikającej  z  niniejszej
umowy na osoby trzecie.

Kary umowne
§ 19

1. Przyjmujący zamo% wienie zapłaci Udzielającemu zamo% wienia kary umowne z tytułu:
1) nieprowadzenia  lub  nieprawidłowego  (w  istotnym  zakresie)  prowadzenia

dokumentacji  medycznej  –  w  wysokos%ci  1.000,00  zł  za  kaz<dy  stwierdzony
przypadek, w sytuacji kiedy na Udzielającego zamo% wienia nałoz<ona zostanie kara
stwierdzona protokołem Narodowego Funduszu Zdrowia z tego tytułu;

2) w  wysokos%ci  10  %  jego  miesięcznego  wynagrodzenia  za  kaz<dy  dzien%
niewykonywania s%wiadczen%  w terminie uzgodnionym z Udzielającym zamo% wienia
maksymalnie  do wysokos%ci  200 % jego miesięcznego wynagrodzenia,  chyba z<e
niewykonanie s%wiadczen%  spowodowane zostało przyczynami losowymi, o kto% rych
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Przyjmujący  Zamo% wienie  powiadomił  w  moz< liwie  niezwłocznym  terminie.  Do
obliczenia wysokos%ci kary umownej, jako podstawę brane będzie wynagrodzenie
przysługujące  Przyjmującemu Zamo% wienie  za  miesiąc  poprzedzający  miesiąc,  w
kto% rym  nastąpiło  niewykonanie  s%wiadczen%  w  terminie  uzgodnionym  z
Udzielającym Zamo% wienia, chyba, z<e za dany miesiąc Przyjmujący Zamo% wienie nie
otrzymał  wynagrodzenia,  wo% wczas  podstawę  będzie  stanowił  kolejny  miesiąc
kalendarzowy,

3) naruszenia  zasad  ochrony  lub  przetwarzania  danych  osobowych  lub,
przestrzegania tajemnicy lekarskiej, w wysokos%ci 500,00 zł za kaz<dy stwierdzony
przypadek,

4) w wysokos%ci jednomiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu 
niniejszej umowy, w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym z przyczyn lez<ących po stronie Przyjmującego Zamo% wienie. Do 
obliczenia wysokos%ci kary umownej, jako podstawę brane będzie s%rednie 
wynagrodzenie przysługujące Przyjmującemu Zamo% wienie za 3 miesiące 
poprzedzające miesiąc, w kto% rym nastąpiło odstąpienie od umowy lub jej 
rozwiązanie w trybie natychmiastowym.

2. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej  umowy nie moz<e
przekroczyc% kwoty 50.000 zł.

3. Udzielający  zamo% wienia  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokos%c%  zastrzez<onych w umowie kar umownych
do wysokos%ci  poniesionej szkody.

Ochrona tajemnicy
§ 20

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych na
etapie realizacji niniejszej umowy i kto% re to informacje stanowią tajemnicę w rozumieniu
przepiso% w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Postanowienia końcowe
§ 21

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy prawa a w szczego% lnos%ci: Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o  działalnos%ci  leczniczej  (tj.  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  633  z  po% z%n.  zm.),  ustawy  z  dnia
27 sierpnia 2004 r.  o  s%wiadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze s%rodko% w
publicznych ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z po% z%n. zm..), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

§ 22

Udzielający  zamo% wienia  os%wiadcza,  z<e  posiada  status  duz<ego  przedsiębiorcy  w
rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opo% z%nieniom
w transakcjach handlowych.

§ 23
Umowę sporządzono w dwo% ch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla kaz<dej
ze stron.

§ 24
Załączniki do umowy stanowią jej integralną częs%c%.

§ 25
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Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozstrzygac%  będzie  sąd  włas%ciwy  wg
siedziby Udzielającego Zamo% wienia.

Przyjmujący Zamo% wienie Udzielający Zamo% wienia

…………….…………………….. ………………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy

Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie

1. Za  realizację  przedmiotu  niniejszej  umowy  Przyjmujący  Zamo% wienie  otrzyma
wynagrodzenie:

1) …. % sumy zakodowanych s%wiadczen%  z zakresu leczenia szpitalnego wykonanego
przez Klinikę Urologii Ogo% lnej, Onkologicznej i Czynnos%ciowej, nie więcej niz<  1/3
przyznanej  kwoty  maksymalnego  ryczałtu  na  dany  kwartał  umowy  PSZ
(Podstawowy System Zabezpieczenie) wskazanej przez Udzielającego Zamo% wienie
do dnia 15-go miesiąca poprzedzającego kwartał;

2) …%  sumy  zakodowanych  s%wiadczen%  z  zakresu  leczenia  ambulatoryjnego
wykonanych przez Poradnię Kliniki;

3) … % sumy zakodowanych i rozliczonych s%wiadczen%  odrębnie finansowanych (OF)
z  zakresu  leczenia  szpitalnego  wykonanego  przez  Klinikę  Urologii  Ogo% lnej,
Onkologicznej  i  Czynnos%ciowej  pacjento% w rozliczanych  z  Kartą  DILO  w ramach
umo% w z Narodowym Funduszem Zdrowia,

2. Do powyz<szej kwoty nie zalicza się przychodo% w uzyskanych za realizację s%wiadczen%  z
zakreso% w:

- Programy Lekowe,
- Leki w programach lekowych, 

3. W przypadku wystąpienia okolicznos%ci, kto% rych nie moz<na było przewidziec% w chwili
zawarcia umowy, istotnych dla kalkulacji wynagrodzenia Przyjmującego Zamo% wienie,
strony mogą w drodze aneksu do umowy wprowadzic%  korekty do warunko% w i zasad
rozliczania wynagrodzenia za wykonanie usług.

Przyjmujący Zamo% wienie Udzielający Zamo% wienia

…………….…………………….. ………………………………… 
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