
 

1 
 

                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO AKTU UMOWY  

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NAMYSŁOWIE 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Ogólne warunki umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie określają szczegółowy zakres zobowiązań 
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie oraz 
osób zatrudnianych na podstawie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
 

§ 2. 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
1) OWU, należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne warunki umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie; 
2) Udzielającym zamówienia, należy przez to rozumieć Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie; 
3) Przyjmującym zamówienie, należy przez to rozumieć podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub 
osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, z którymi Udzielający zamówienia zawarł akt umowy; 
4) akcie umowy, należy przez to rozmieć umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartą pomiędzy 
Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie. 
 

§ 3. 
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie treści zobowiązań Udzielającego zamówienie oraz 
Przyjmującego zamówienie przyjmuje się następujące pierwszeństwo aktów normatywnych: 
1) przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 
2) akt umowy; 
3) OWU oraz przepisy pozostałych wewnętrznych aktów prawnych Udzielającego zamówienie. 
2. Wewnętrzne akty prawne Udzielającego zamówienie opublikowane na stronie intranetowej. 

Rozdział 2 
Zobowiązania Udzielającego zamówienie 

 
§ 4. 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do współpracy z Przyjmującym zamówienie w zakresie 
niezbędnym dla należytego wykonywania zobowiązań Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia 
zobowiązuje się także, że podejmie wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne w celu zapewnienia 
Przyjmującemu zamówienie należytej współpracy ze strony innych osób zatrudnianych przez Udzielającego 
zamówienie.    
2. Przy wykonywaniu swoich zobowiązań Przyjmujący zamówienie będzie korzystał nieodpłatnie z mienia 
Udzielającego zamówienia, a w szczególności z: 
a) zasobów osobowych Udzielającego zamówienia, a w tym z pomocy pozostałego personelu Udzielającego 
zamówienie, a w szczególności lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pomocniczego; 
b) zasobów rzeczowych Udzielającego zamówienia, a w tym z aparatury i sprzętu medycznego; 
c) produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego Udzielającego zamówienia. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania ze składników rzeczowych i osobowych  
Udzielającego zamówienia wymienionych w ust. 2 wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego 
wykonywania swoich zobowiązań, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu medycznego oraz 
zobowiązuje się go używać w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie 
z instrukcjami obsługi i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać składników majątku, o których mowa w ust. 2, na cele 
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych chyba, że odpłatność jest pobierana na rzecz Udzielającego 
zamówienia zgodnie z cennikami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia. 
5. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać składników majątku, o których mowa w ust. 2, na cele 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom innym, niż pacjenci Udzielającego zamówienie oraz pacjenci 
innych podmiotów leczniczych przekazanych do Udzielającego zamówienia celem konsultacji. 

 
Rozdział 3 

Zobowiązania i uprawnienia Przyjmującego zamówienie 
 

§ 5. 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zawodu medycznego w zakresie, miejscu i 
czasie określonym w akcie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 
1) wydawania opinii medycznych również na rzecz pacjentów innych medycznych komórek organizacyjnych 
Udzielającego zamówienia, a także na rzecz pacjentów innych podmiotów leczniczych przekazanych do 
Udzielającego zamówienia celem konsultacji; 
2) wykonywania badań diagnostycznych zgodnie posiadanymi umiejętnościami również na rzecz pacjentów 
innych medycznych komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienia. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania pomocy medycznej na rzecz każdego pacjenta 
Udzielającego zamówienie w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować 
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych 
przypadkach niecierpiących zwłoki. 
 

§ 6. 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do należytego wykonywania swoich zobowiązań względem 
Udzielającego zamówienia w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, standardom 
udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez polskie oraz międzynarodowe towarzystwa medyczne, 
a także przez Udzielającego zamówienia. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania praw pacjenta; 
2) prowadzenia na bieżąco dokładnej i systematycznej dokumentacji medycznej pacjentów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami powszechnie obwiązującego prawa i wymaganymi standardami Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz ministra właściwego do spraw zdrowia; 
3) posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia roboczego wielorazowego użytku; 
4) dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego zamówienie, w szczególności poprzez uprzejme 
i empatyczne traktowanie pacjentów Udzielającego zamówienie; 
5) współpracy z lekarzami i pielęgniarkami oraz innymi pracownikami udzielającymi świadczeń zdrowotnych 
na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia; 
6) aktywnej pracy na rzecz podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
7) rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych pacjentom Udzielającego zamówienia, przy 
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności fachowych, z uwzględnieniem postępu nauk medycznych 
i zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
8) zlecania badań diagnostycznych, laboratoryjnych i ordynacji leków; 
9) kierowania na badania i konsultacje do zewnętrznych pracowni i specjalistów, z którymi Udzielający 
zamówienie ma podpisane umowy jedynie w przypadkach, gdy jest to uzasadnione względami medycznymi; 
10) uczestniczenia w naradach i szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia, w tym z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowego, epidemiologii, akredytacji i systemu zarządzania 
jakością; 
11) brania czynnego udziału w pracach komisji, zespołów i komitetów działających u Udzielającego 
zamówienia w przypadku powołania do ich składu; 
12) poddawania się kontroli zarządczej; 
13) przestrzegania zasad ochrony danych osobowych; 
14) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Udzielającego zamówienia oraz 
danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy w czasie jej trwania jak i po jej 
zakończeniu. 
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3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się także do: 
1) posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa; 
2) systematycznego przedłużania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania 
umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii przedłużonej polisy Udzielającemu zamówienia najpóźniej w 
następnym dniu roboczym od upływu daty obowiązywania uprzedniej umowy ubezpieczenia; 
3) poddawania się badaniom lekarskim pod względem sanitarno-epidemiologicznym oraz z zakresu 
medycyny pracy na własny koszt i przedkładania stosownych zaświadczeń w przewidzianych prawem 
terminach. 
 

§ 7. 
1. W czasie wykonywania przez Przyjmującego zamówienie swoich zobowiązań nie będzie on uprawniony 
do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom niebędącym pacjentami Udzielającego zamówienia oraz nie 
będzie on uprawniony do pobierania dla siebie żadnych opłat od pacjentów za świadczenia zdrowotne. 
Stwierdzenie takiego faktu, będzie skutkować  rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących 
po stronie Przyjmującego zamówienie oraz poinformowania odpowiednich służb oraz inspekcji. 
2. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych 
podmiotów leczniczych oraz jest uprawniony do prowadzenia własnej działalności leczniczej, niemniej jednak 
w taki sposób aby nie miało to żadnego wpływu na czas, ilość i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych 
na rzecz Udzielającego zamówienie. 
 

Rozdział 4 
Przerwa w świadczeniu i zastępstwa 

 
§ 8. 

1. Przyjmujący Zamówienie ma prawo w ciągu roku do planowanej, nieodpłatnej 26 dniowej (liczonej 
kalendarzowo) przerwy w wykonywaniu zobowiązań, rozliczanej w stosunku 26 dni / równoważnik 1 etatu 
proporcjonalnie do przepracowanego czasu.  
2. Przerwa w wykonywaniu zobowiązań, o której mowa w ust. 1, jest uzgadniana z Udzielającym zamówienia. 
3. Warunkiem niezbędnym do wyrażenia zgody przez Udzielającego Zamówienia na planowaną przerwę 
w wykonywaniu zobowiązań jest pisemne powiadomienie Udzielającego Zamówienia o takim zamiarze, 
złożone przez Przyjmującego Zamówienie nie później niż 30 dni przed pierwszym dniem planowanej przerwy. 
 

§ 9. 
1. W razie zaistnienia okoliczności, za które Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności, 
a uniemożliwiających mu wykonywanie zobowiązań, po uzyskaniu zgody Udzielającego zamówienia może 
zlecić zastępstwo innej osobie. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Udzielającego zamówienie 
o potrzebie zlecenia zastępstwa innej osobie, jednak nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem udzielania 
świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem. 
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wszystkie warunki 
w takim samym stopniu, jak Przyjmujący zamówienie. 
4. Osoba, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest do niezwłocznego zawarcia umowy z Przyjmującym 
zamówienie o treści tożsamej z treścią niniejszej umowy z wyłączeniem postanowień dotyczących zlecenia 
zastępstwa innej osobie. Warunek ten nie dotyczy osób, które posiadają umowę zawartą z  Udzielającym 
zamówienie w zakresie tożsamym z Przyjmującym zamówienie. 
5. Za czas zastępstwa innej osobie Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie. Koszty 
zlecenia zastępstwa innej osobie ponosi Udzielający zamówienie. 
 

§ 10. 
Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do powiadomienia Udzielającego zamówienie o niezdolności do 
pracy z powodu choroby nie później, niż przed planowaną godziną rozpoczęcia udzielania świadczeń 
zdrowotnych zgodnie z harmonogramem. 
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Rozdział 5 
Współpraca, kontrola i nadzór 

 
§ 11. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że swoje zobowiązania względem Udzielającego zamówienia 
będzie wykonywał pod kontrolą i nadzorem osoby kierującej daną medyczną komórką organizacyjną, w której 
zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych. 

 
§ 12. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddawać kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego 
zamówienia w zakresie: 
1) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych; 
2) gospodarowania mieniem Udzielającego zamówienia; 
3) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo-rozliczeniowej. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się ponadto poddawać kontroli uprawnionych służb, inspekcji i 
straży, a także Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach określonych w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa. 
 

Rozdział 6 
Odpowiedzialność 

 
§ 13. 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ponoszą względem 
pacjenta solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 

 
§ 14. 

1. W każdym przypadku, gdy Udzielający zamówienia poniesie szkodę w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przez Przyjmującego Zamówienie zobowiązań, a w  szczególności w zakresie 
prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczo-rozliczeniowej Przyjmujący zamówienie będzie 
zobowiązany do naprawienia tejże szkody.  
2. Naprawienie szkody nastąpi w terminie 7 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem przez 
Udzielającego zamówienia. 
 

Rozdział 7 
Wynagrodzenie 

 
§ 15. 

1. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie będzie rozliczane w okresach miesięcznych. 
2. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie będzie płatne na podstawie poprawnie wystawionych pod 
względem formalnym oraz merytorycznym faktury bądź rachunku oraz wykazu wykonanych świadczeń 
potwierdzonego przez osobę kierującą daną medyczną komórką organizacyjną, w  której zobowiązany jest 
udzielać świadczeń zdrowotnych lub przez osobę upoważnioną przez Udzielającego zamówienia. Dokumenty 
określone w zdaniu poprzedzającym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest złożyć do Działu Finansowo 
Księgowego w terminie 5 dni liczonych od ostatniego dnia miesiąca podlegającego rozliczeniu, przy czym 
Przyjmujący zamówienie wystawia fakturę bądź rachunek w miesiącu następującym po miesiącu udzielania 
świadczeń. 
3. W przypadku naruszenia terminów, o których mowa w zdaniu 2. Udzielający zamówienia będzie 
uprawniony do przesunięcia rozliczenia o 14 dni kalendarzowych. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany przez Przyjmującego 
zamówienie w przedłożonej fakturze bądź rachunku, w terminie do 14 dni liczonych od dnia przedłożenia 
prawidłowej i kompletnej faktury bądź rachunku, wraz z wykazem wykonanych świadczeń, potwierdzonym 
przez osobę wymienioną w zdaniu 2. Udzielający zamówienia będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia w każdym przypadku stwierdzenia wad formalnych lub merytorycznych faktury bądź 
rachunku lub wykazu wykonanych świadczeń. 
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5. Udzielający Zamówienia będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie 
swoich wierzytelności względem Przyjmującego zamówienie. 
 

Rozdział 8 
Rozwiązanie aktu umowy 

 
§ 16. 

1. Akt umowy ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem terminu określonego w treści aktu umowy; 
2) z dniem zakończenia przez Udzielającego zamówienia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych aktem 
umowy, w szczególności z powodu likwidacji Udzielającego zamówienia albo utraty finansowania z 
Narodowego Funduszu Zdrowia z możliwością zawarcia odrębnego Porozumienia stanowiącego inaczej  
3) w przypadku jego wypowiedzenia przez Udzielającego zamówienie z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać akt umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
Udzielający zamówienia rażąco narusza swoje podstawowe zobowiązania, a w szczególności jest w zwłoce 
z dokonaniem zapłaty za udzielane na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia świadczenia zdrowotne za 
dwa pełne okresy płatności. 
3. Udzielający zamówienia może rozwiązać akt umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
Przyjmujący zamówienie rażąco narusza swoje podstawowe zobowiązania, a w szczególności jeżeli: 
1) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności w wyniku popełnienia przestępstwa, jeśli zostanie ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
sądowym lub będzie oczywiste; 
2) Przyjmujący zamówienie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź będzie 
niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku prawnego; 
3) Przyjmujący zamówienie nie powiadomi pisemnie Udzielającego zamówienia o nieprzewidzianej 
wcześniej możliwości wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy 
w  terminie dwóch dni od zaistnienia tego faktu; 
4) Przyjmujący zamówienie nie udokumentuje, nie później niż z dniem rozpoczęcia realizacji świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, faktu zawarcia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, a także nie przedłoży uwierzytelnionej kopii kolejnej polisy ubezpieczeniowej 
najpóźniej w następnym dniu roboczym od upływu daty obowiązywania uprzedniej umowy ubezpieczenia; 
5) Przyjmujący zamówienie przyjmie nielegalną korzyść majątkową, w szczególności od pacjenta 
Udzielającego zamówienie; 
6) Udzielający zamówienia dwukrotnie stwierdzi, że złożone przez pacjentów Udzielającego zamówienia 
skargi są zasadne. 
4. Strony mogą rozwiązać umowę za 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca. 

Rozdział 9 
Przeniesienie praw i obowiązków 

 
§ 17. 

1. Prawa i obowiązki Przyjmującego zamówienie nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod 
jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Udzielający zamówienia wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 
2. Prawa i obowiązki Przyjmującego zamówienie nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku 
wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że 
Udzielający zamówienia wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

Rozdział 10 
Zmiana aktu umowy 

 
§ 18. 

Strony wspólnie uzgadniają, że niedopuszczalna jest zmiana postanowień aktu umowy w sposób niekorzystny 
dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy uwzględnieniu tych zmian zachodziłaby konieczność zmiany treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
aktu umowy. 


