
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr  

zawarta w Białymstoku w dniu                   pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM

SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU,  kod 15-950,
ul.  M.  Skłodowskiej  -  Curie  26, wpisanym do Krajowego Rejestru  Sądowego -  Rejestr
Stowarzyszeń,  innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych
Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  XII
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000003421,  
NIP: 542-25-29-292, reprezentowanym przez:

Cezarego Ireneusza Nowosielskiego – Dyrektora,

zwanego dalej Udzielającym zamówienia,

a

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, 

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy,  zwanej  dalej  Umową  jest  zapewnienie  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  w zakresie  nocnej  i  świątecznej  opieki  zdrowotnej  
w rozumieniu art. 5 pkt 17a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej zapewnienia
udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania
lub pobytu świadczeniobiorcy (zespołu wyjazdowego).

2. Przedmiot Umowy jest realizowany na obszarze zabezpieczenia, za który odpowiada
Udzielający  zamówienia  zgodnie  z  umową  zawartą  pomiędzy  Udzielającym
zamówienia a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

3. Przyjmujący zamówienie przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu: …………….

§ 2

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada:

1) kwalifikacje  i  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  
w szczególności określone w § 7 ust. 3 Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w
zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2) nie krótsze niż 3-letnie doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w ramach nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej. 

2. Lista osób wykonujących Przedmiot Umowy, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Do li-
sty określonej w zdaniu poprzednim załączone są kopie dokumentów poświadczającymi
prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki oraz aktualne zaświadczenie le-
karskie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych potwierdzające zdolność
do  wykonywania  zawodu  lekarza  lub  pielęgniarki  w  zakresie  udzielania  świadczeń



zdrowotnych objętych Umową. Przyjmujący Zamówienie przedstawia Udzielającemu
Zamówienie niezwłocznie, na piśmie, informacje dotyczące każdorazowych zmian per-
sonelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie Przedmiotu Umowy.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Udzielającego za-
mówienia o utracie uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy w trakcie jej obo-
wiązywania oraz o innych okolicznościach utrudniających albo uniemożliwiających na-
leżyte wykonywanie Umowy.

 

§ 3

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  Przedmiotu  Umowy,
zgodnie  z  treścią  Umowy,  a  w  razie  potrzeby  dokonywać  bezpośrednich  ustaleń
z Udzielającym zamówienia, bądź Koordynatorem Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej – w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.  

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są realizowane w miejscu
zamieszkania  lub  pobytu  świadczeniobiorcy,  przez  lekarzy  i  pielęgniarki  od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty,
niedziele  i  inne  dni  ustawowo wolne  od pracy w godzinach od 800 dnia  danego do
godziny 800 dnia następnego.

3. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy, w szczególności:

1) niezwłoczny  dojazd  do  miejsca  zamieszkania  lub  pobytu  świadczeniobiorcy  
i udzielenia mu świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej;

2) w  przypadku  stanu  nagłego  zapewnienie  opieki  świadczeniobiorcy  w  miejscu
udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego;

3) dokumentowanie każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego;

4) przyjmowanie  zgłoszeń  i  rejestrowanie  rozmów  telefonicznych  prowadzonych
przez  personel  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń  będących  przedmiotem
umowy oraz archiwizacji nagrań przez okres, nie krótszy niż jeden rok;

5) bieżącego  przekazywania  informacji  o  przyjętym  zgłoszeniu  personelowi
pozostającemu w gotowości w miejscu wyczekiwania zespołu wyjazdowego.

§ 4

1. Przyjmujący  zamówienie  będzie  udzielał  świadczeń  zdrowotnych  stanowiących
Przedmiot Umowy:

1) zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej i doświadczenia zawodowego;

2) wyłącznie gdy będą one niezbędne, celowe i adekwatnie do potrzeb.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

1) prowadzenia  rzetelnej  i  czytelnej  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z aktualnie
obowiązującymi przepisami;

2) prowadzenia  dokumentacji  zbiorczej  zgodnie  z  §  10  ust.  2  Zarządzenia  nr
71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r.



w  sprawie  określenia  warunków  zawierania  i  realizacji  umów  w  rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

3) prowadzenia rzetelnej sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami określonymi przez Udzielającego zamówienie, w taki
sposób, aby rzetelnie odzwierciedlała ona dokumentację medyczną; 

4) bieżącego  prowadzania  dokładnej  sprawozdawczości  statystycznej  oraz
dokumentów niezbędnych do celów rozliczeniowych według zasad określonych
przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  i  Udzielającego  zamówienia.  Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się wprowadzić niezbędne dane w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po upływie każdego okresu sprawozdawczego;

3. Przyjmujący zamówienie samodzielnie zaopatruje się we wszelkie wyposażenia, sprzęt,
leki i aparaturę konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Przyjmujący  zamówienie  podda  się  kontroli  przeprowadzanej  przez  Udzielającego
zamówienia  lub  osobę  wyznaczoną  przez  Udzielającego  zamówienia  w  zakresie
określonym przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym:
jakości  i  terminowości  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  oraz  prowadzonej
dokumentacji medycznej.

5. Przyjmujący  Zamówienie  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  poddania  się  kontroli
Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r.  o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych  
(tj.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1938 z  późn.  zm.),  w zakresie  wynikającym z  niniejszej
Umowy.”

§ 5

1. Na wypadek czasowej niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy, Przyjmujący za-
mówienie zobowiązany jest zabezpieczyć zastępcze wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

2. Podmiot  zastępujący Przyjmującego zamówienie,  zwany dalej  Podmiotem zastępują-
cym, może być wyłącznie podmiot o odpowiednich kwalifikacjach i zasobach, prowa-
dzący działalność gospodarczą i posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 

3. Podmiot zastępujący może przystąpić do wykonywania czynności w zastępstwie Przyj-
mującego zamówienia, dopiero po uzyskaniu akceptacji Udzielającego zamówienia. 



§ 6

1. Przyjmującemu  zamówienie  za  należyte  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  przysługuje
wynagrodzenie  ryczałtowe  w  wysokości  brutto  …………………….  .(słownie:
złotych) miesięcznie. 

2. W przypadku podwyższenia kwoty zobowiązania Oddziału NFZ wobec Udzielającego
Zamówienia,  o  której  mowa w ust.  1,  Strony umowy przystąpią  do ustalenia  kwoty
wynagrodzenia  na  dalszy  okres  trwania  umowy.  Zmiana  wynagrodzenia  w  trybie
opisanym  w  zdaniu  poprzednim  będzie  następować  z  chwilą  zmiany  kwoty
zobowiązania Oddziału NFZ wobec Udzielającego Zamówienia.

3. Wynagrodzenie  jest  płatne  z  dołu  przelewem  na  rachunek  bankowy  Przyjmującego
zamówienie  nr  ………………………………….. na  podstawie  faktury,  zatwierdzonej
przez  pracownika Działu Usług Medycznych w terminie 14 dni  od daty doręczenia
Udzielającemu zamówienia poprawnie wystawionej faktury.

4. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie określone w ust. 1  nie obejmuje środków
finansowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek wypłacanych
na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz Rozporządzenia
Ministra  Zdrowia  z  dnia  14  października  2015  r.  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. W przypadku  otrzymania  dodatkowych  środków  na  podstawie  określonej  w  ust.  4,
Udzielający  zamówienia  zobowiązuje  się  do  przekazania  stosownych  środków
wynikających  
z  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  września  2015  r.  w sprawie  ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz Rozporządzenia Ministra
Zdrowia  z  dnia  14  października  2015  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie
ogólnych  warunków  umów  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  na  zasoby
pielęgniarskie udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej Umowy, zgodnie
z ww. Rozporządzeniami. 

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od                    do                          .

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy zajdą
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności i nie mogła im zapobiec
przy dołożeniu należytej staranności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie
albo  nastąpi  taka  zmiana  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  która
wykluczy możliwość wykonywania Umowy.

3. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  za  1-miesięcznym  pisemnym
okresem wypowiedzenia. 

4. Po  wypowiedzeniu,  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu  Umowy  Przyjmujący  zamówienie
zobowiązany jest do zwrotu dokumentacji medycznej związanej z realizacją Umowy,
znajdującej  się  w posiadaniu  Przyjmującego  zamówienie,  za  prowadzenie  której
odpowiada  Udzielający  zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  
i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 8

1. Przyjmujący  zamówienie  obowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  zawodowej,
przestrzegania  obowiązujących  przepisów  dotyczących  ochrony  danych  osobowych,  



w tym m.in.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE)   oraz  stosowania  zarządzeń  i  reguł  obowiązujących  u  Udzielającego
zamówienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Udzielający zamówienia,
jako Administrator danych, powierza Przyjmującemu zamówienie do przetwarzania dane
osobowe, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie.

2. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich
okoliczności  i informacji  nieujawnionych  do  wiadomości  publicznej,  o  których
dowiedział  się  w  związku  z wykonywaniem  Umowy,  a  których  ujawnienie  mogłoby
narazić Udzielającego zamówienie na szkodę.

§ 9

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest posiadać aktualną umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  udzielaniem  lub
zaniechaniem  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  na  warunkach  określonych  
w obowiązujących w tym zakresie  przepisach prawa.  Kopia  polisy  ubezpieczeniowej
Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym
mowa  w ust. 1,  przez  cały  okres  obowiązywania  Umowy  oraz  przedkładania
każdorazowo kopii  aktualnej  polisy ubezpieczenia,  nie później  niż 7 dni przed dniem
zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 10

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości:

1) 1  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  6  ust.  1,  za  każde  stwierdzone
naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej;

2) 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w przypadku nieuzasadnionej
odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych;

3) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzekazania
wymaganych  Umową  informacji  lub  przekazania  informacji  nieprawdziwych,
niepełnych albo nierzetelnych, jeżeli uniemożliwiło to rozliczenie z Narodowym
Funduszem Zdrowia całości lub części świadczeń;

2. Warunkiem  naliczenia  kary  umownej  określonej  w  ust.  1  pkt  1–3  jest  uprzednie
wezwanie  Przyjmującego zamówienie  do  usunięcia  stwierdzonego naruszenia  i  jego
skutków  w terminie  7  dni.  Kara  umowna  jest  naliczana  tylko  w  przypadku
niezadośćuczynienia w terminie, żądaniu określonemu w zdaniu poprzednim; chyba, że
naruszenie to skutkowało obciążeniem Udzielającego zamówienia karą umowną przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Udzielającemu  zamówienia  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania
uzupełniającego, jeżeli należna kara umowna jest niższa niż wartość szkody.



Postanowienia końcowe

§ 11

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod

rygorem nieważności. 
3. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  stosuje  się  właściwe  przepisy  prawa

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Ilekroć  w  Umowie  zostało  powołane  określone  rozporządzenie  lub  zarządzenie

właściwego organu, to w przypadku zmiany tego aktu lub zastąpienia innym, do Umowy
stosuje się aktualne brzmienie aktu lub akt zastępujący. 

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

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE    UDZIELAJĄCY

ZAMÓWIENIA


