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                                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWKO 
AKT UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR ……/……/20… 

Dnia … …………… 2022 r. w Namysłowie, 
pomiędzy: 
1) Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: ……………, posiadającym NIP: …………… oraz REGON: ……………,BDO…. 
reprezentowanym przez …………………………………………………………, 
zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienia”, 
a 
2) ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym w treści umowy „Przyjmującym zamówienie”, 
stosownie do przepisów art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zm.)  w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert nr KO/8/2022, zawarto 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zamówienie na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie pełnienia obowiązków  lekarza dyżurnego Oddziału Wewnętrznego. 
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Przyjmującego zamówienie w ramach: 
1)realizacji świadczeń zdrowotnych  dyżurowych na Oddziale Wewnętrznym w dni powszednie od godz. 
15.00 do 7.30 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 7.30 do godz. 7.30 dnia następnego  
3. Obowiązki oraz uprawnienia związane z pełnieniem obowiązków  lekarza dyżurnego określa załącznik nr 
1 do aktu umowy. 
4. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał obowiązki zgodnie z miesięcznymi  harmonogramami 
ustalanymi przez Kierownika Oddziału Wewnętrznego  zaakceptowanymi  w terminie do 25. dnia każdego 
miesiąca na miesiąc następny.  
5. Przyjmujący zamówienie będzie uprawniony do planowanej nieodpłatnej przerwy w wykonywaniu 
zobowiązań na okres 26 dni przeliczając na każdy, pełny rok obowiązywania niniejszej umowy, w terminie 
uzgodnionym z Udzielającym zamówienia.  
6. Szczegółowy zakres zobowiązań Stron określają Ogólne warunki umów na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Namysłowie - Załącznik nr 2 do aktu umowy.  
 

§ 2. 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić 
Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn przepracowanych godzin oraz 
stawki godzinowej wynoszącej:…………za jedną godzinę pełnienia obowiązków lekarza dyżurnego 
Oddziału Wewnętrznego w dni powszednie, soboty, niedziele i dni wolne od pracy. 
 

 

                                                                                  § 3. 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……………do dnia…………….. 
 

§ 4. 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej. 
2. Nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. Postanowienia 
nieważne Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić właściwymi, całkowicie zgodnymi z zamierzeniami 
gospodarczymi, które legły u podstaw zawarcia niniejszej umowy. 
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3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w 
przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego 
zamówienia. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
 

………………… …………………     ………………… ………………… 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE       UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 


