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Załącznik nr 2 do WUZ z dnia 02.11.2018 
 

UMOWA ZLECENIE / CYWILNOPRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH 
 
Zawarta w dniu ………………… w Katowicach pomiędzy: 
EMC Silesia Sp. z o.o. z siedzibą: 40-353 Katowice ul Morawa 31 ,  
NIP: 954-265-81-95  REGON: 241077378 
reprezentowaną przez Dyrektora Szpitala – Annę Brzęska-Mikoda zwaną w dalszej części umowy   
Udzielającym zamówienia 
a  
 
…………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy  
Przyjmującym zamówienie 
o treści następującej: 
 
                                                                              § 1 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy i realizacji usług medycznych, z zakresu wzajemnych 

zobowiązań. 
2. Udzielający zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie świadczenie usług medycznych w zakresie 

zgodnym z Arkuszem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w NZOZ Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II 

prowadzonym przez EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Morawa 31 w oparciu o obowiązującą wiedzę 
i zasady etyki zawodowej. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się współpracować z Udzielającym zamówienie oraz jednostkami 
funkcjonalnymi Spółki w zakresie spraw związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty  
w zakresie świadczonych usług medycznych. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia  
o odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne za szkody 

wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń stanowiące załącznik do umowy.  
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymywania ważnego ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie, oraz nie zmniejszania jego zakresu i wysokości na czas obowiązywania 
niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 
Posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, na dowód, czego przedkłada 
oryginały, a załącza kopie: 
1) dyplomu lekarza, 
2) prawa wykonywania zawodu, 
3) dokumentu potwierdzającego specjalizację, 
4) zezwolenia na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 
5) zaświadczenia o numerze NIP – o ile dotyczy 
6) księgi rejestrowej, - o ile dotyczy 
7) polisy ubezpieczeniowej.  
Wymienione uprawnienia są aktualne i zobowiązuje się poinformować Udzielającego zamówienie na piśmie 
o zmianach dotyczących uprawnień oraz o wszczęciu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej związanej z wykonaniem zawodu lekarza niezwłocznie po tym fakcie. 

 
§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy  
z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i inne przepisy obowiązujące w tej mierze. 

2. Oprócz obowiązków i uprawnień umawiających się stron wynikających z niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy rozporządzenia z dnia 13 lipca 1998 r. W sprawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych 

3. (Dz. U. Nr 93, poz. 592) oraz Kodeksu Cywilnego. 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Udzielającego zamówienie 

przepisów sanitarnych, bhp, zdrowotnych, p.poż, stosowania zaleceń i decyzji organów kontrolujących 
Udzielającego zamówienie, a także wewnętrznych przepisów regulujących działalność Udzielającego 
zamówienie (regulaminy, zarządzenia, standardy postępowania i obsługi pacjenta). 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania praw pacjenta. 
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6. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez siebie 
z tytułu nienależytego wykonania usług objętych niniejszą umową, w tym z tytułu roszczeń pacjentów i ich 
rodzin za popełnione błędy w leczeniu oraz za zaniechanie udzielenia świadczenia. 

7. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w majątku, jeśli powstały 
one z przyczyny zawinionego działania, lub zaniechania działania Przyjmującego zamówienie. 

 
§ 4 

1. Dla zapewnienia realizacji umowy Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić: 
1) nieodpłatnie bazę lokalową, 
2) dostęp do zaplecza diagnostycznego oraz specjalistycznego sprzętu medycznego,  
3) korzystanie z dokumentacji medycznej pacjentów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach, 
4) środki czystości.  

2. Korzystanie z wyżej wymienionych środków może odbywać się w zakresie niezbędnym do świadczenia usług 
medycznych zleconych umową. 

3. Konserwacja i naprawa sprzętu odbywa się na koszt Udzielającego zamówienie. 
 

§ 5 
W zakresie  przedmiotowym objętym niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1. Świadczenia usługi ze szczególną starannością, zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej, z uwzględnieniem 

przepisów prawa oraz standardów postępowania. 
2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób dający 

obraz przebiegu choroby i zastosowanego leczenia. 
3. Przestrzegania tajemnicy lekarskiej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
4. Poddania się kontrolom przeprowadzanym przez Udzielającego zamówienie oraz uprawnione instytucje organów 

kontrolnych. 
5. Zgłaszania Zleceniodawcy wszelkich informacji mających wpływ na sposób naliczania składek z tytułu zobowiązań 

publiczno-prawnych (składki społeczne, zdrowotne, podatki). 
 

§ 6 
1. Przyjmującemu zamówienie nie wolno wynosić dokumentacji medycznej poza siedzibę Spółki. 
2. Wszelkie świadczenia wykonywane przez Przyjmującego zamówienie bezwzględnie winny być ewidencjonowane. 

3. Przyjmujący zamówienie nie może w trakcie wykonywania niniejszej umowy świadczyć usług zdrowotnych na 
terenie Szpitala osobom nie będącym pacjentami Udzielającego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa pobierania od osób trzecich żadnych opłat z jakiegokolwiek tytułu. 
Wszelkie opłaty za usługi pełnopłatne winny być wniesione w kasie szpitala. 

 
§ 7 

Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie będące iloczynem liczy 
zrealizowanych usług oraz ceny jednostkowej wynikającej z Arkusza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
umowy. 

 
§ 8 

1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy zgodny z miesiącem kalendarzowym. 
2. Podstawą zapłaty za wykonane usługi medyczne będzie rachunek wystawiony przez Przyjmującego 

zamówienie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca oraz wykaz 
przepracowanych godzin. 

3. Należność, o której mowa w § 7 wypłacana będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury.  
4. Opóźnienie w doręczeniu opisanego merytorycznie rachunku skutkuje przedłużeniem terminu płatności bez 

prawa do naliczania odsetek za zwłokę. 
5. Wypłata nastąpi na rachunek bankowy podany przez Przyjmującego zamówienie. 

 
§ 9 

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający 
zamówienie ma prawo wstrzymać 10% należności wynikających z wystawionego rachunku do czasu wyjaśnienia 
przez strony przyczyn tego naruszenia. 

2. Stwierdzenie naruszeń postanowień niniejszej umowy powinno mieć formę pisemną. 
3.  W przypadku, gdy naruszenie niniejszej umowy nie nastąpiło z winy Przyjmującego zamówienie kwota, o której 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z ustawowymi odsetkami zostanie zwrócona Przyjmującemu 
zmówienie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie umowy 
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nastąpiło z winy Przyjmującego zamówienie, wstrzymana kwota wynagrodzenia stanowi karę umowną należną 
na rzecz Udzielającego zamówienie. 

 
§ 10 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od 21.11.2018r. do 30.06.2019   
2.  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1. miesięcznego okresu wypowiedzenia      

bez podania przyczyny. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej. 
3.  Umowa ulega rozwiązaniu przez Udzielającego zamówienie bez wypowiedzenia w przypadku rażącego  

naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie. 
4.  Umowa wygasa w przypadku utraty przez którąkolwiek ze stron uprawnień do jej wykonywania. 

 
§ 11 

1. Zobowiązania podatkowe, ubezpieczeniowe oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów, Przyjmujący 
zamówienie pokrywa we własnym zakresie. 

2. Prawa i obowiązki Przyjmującego zamówienie nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej 
 zgody Udzielającego zamówienie. 

 
§ 12 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne, 
a zwłaszcza przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z 1991r. ze zm.), o zawodzie 
lekarza (Dz. U. Nr 22, poz. 204 z 2002r. ze zm.). 

§ 13 
Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Udzielającego zamówienie. 

§ 14 
Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w formie pisemnego aneksu po uprzednich 
uzgodnieniach między stronami. 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego zamówienie, jeden dla 
Przyjmującego zamówienie. 
 
 

 
 
 

......................................................                  ...................................................... 
Udzielający zamówienie           Przyjmujący zamówienie 

 
 
 


