
Projekt  umowy         
dot. Lekarz neurolog 

 
U M O W A  nr …../2020 

 
Zawarta w dniu ………………. r. w Namysłowie pomiędzy: 
Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką Akcyjną z siedzibą w Namysłowie, 
ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000314007, NIP: 752-14-28-193, REGON: 160216463, 
BDO: 000114281, kapitał zakładowy: 5.096.000,00 zł opłacony w całości, zwanym w dalszej 
treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Mirosława Wójciaka – Prezesa Zarządu 
Ilonę Mróz – Zastępcę Prezesa Zarządu 
A 
Panią/Panem ……………………….prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą: 
………………………….., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP: ……….., REGON: …………, nr prawa wykonywania 
zawodu:…………., zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 
 
 
łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną 
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający udziela w trybie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej, 
zamówienia na udzielenie: świadczeń zdrowotnych lekarskich – neurologicznych  
w zakresie konsultacji neurologicznych na oddziałach szpitalnych/ poszczególnych 
komórkach organizacyjnych u Zamawiającego oraz w Zakładzie Opiekuńczo – 
Leczniczym, a Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania tych 
usług na zasadach określonych niniejszą umową. 

2. Zamawiający powierza wykonanie funkcji: Lekarza neurologa na oddziałach szpitalnych 
/ poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz lekarza neurologa w Zakładzie 
Opiekuńczo – Leczniczym. 

3. Wykonawca, będzie świadczył konsultacje neurologiczne na podstawie pisemnego 
skierowania wystawionego przez lekarzy oddziałów szpitalnych oraz lekarza Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego. 

4. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin wykonania badania w przepadku nagłym. 
5. Wykonawca będzie do dyspozycji na oddziałach szpitalnych 1 raz w tygodniu przez 2 

godziny, w dniu wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Miejscem udzielenia świadczeń zdrowotnych neurologicznych jest siedziba 

Zamawiającego, Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnica 4, 46-100 
Namysłów. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy ze szczególną 

starannością, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanego zawodu, z wykorzystaniem 
wiedzy i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie 
realizowania przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje uprawniające do 
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność oraz 
zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pacjentom podczas konsultacji neurologicznej, 
2) stosowania się do zaleceń Zamawiającego, szczególnie w zakresie współpracy z 
innymi świadczeniobiorcami działającymi na rzecz Zamawiającego oraz jego 
pracownikami, 
3) znajomości i przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta oraz innych 
aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, 
4) dbania o pozytywny wizerunek Zamawiającego /Szpitala/, 
5) posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na realizację 
świadczeń zdrowotnych za szkody wyrządzone w udzielaniu tych świadczeń  
i kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy na sumę 
gwarancyjną euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i na wszystkie zdarzenia, którego 
skutki objęte są umową ubezpieczenia i ponoszenia odpowiedzialności wobec roszczeń 
pacjentów i ich rodzin zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany 
wysokości wymaganej sumy ubezpieczenia Wykonawca doubezpieczy się do kwoty 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, 
6) przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego: 

a) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych,  
b) regulaminu organizacyjnego, 
c) przepisów bhp i p. poż., 

8) noszenia identyfikatora zapewniającego wymagane dane wg wzoru Zamawiającego, 
9) posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do świadczenia usług 
związanych z przedmiotem zamówienia, 
10) systematycznego podnoszenia kwalifikacji na koszt własny poza godzinami 
świadczenia usług u Zamawiającego, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej w 
dodatkowym porozumieniu z Wykonawcą, 
11) udzielania, na każde żądanie Zamawiającego, kompletnej informacji dotyczącej 
realizacji umowy. 
12)poddawania się kontrolom przeprowadzanym przez Zamawiającego dotyczącym 

realizacji umowy w szczególności w zakresie; 
a) liczby i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
b) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej oraz pozostałej związanej  
z działalnością Zamawiającego, 

c) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej i jej terminowości, 
d) terminowości realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych, 
e) udziału w zebraniach i szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego. 

2. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do szczegółowych wskazówek wydawanych 
przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

 
Wykonawcę obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów 
z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy pod rygorem 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
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§ 4 
 

1. Wykonawca prowadzi dokładną, systematyczną i czytelną dokumentację medyczną 
pacjentów przyjmowanych przez Zamawiającego, zgodnie ze standardem dokumentacji 
obowiązującej u Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli upoważnionych osób reprezentujących 
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innym kontrolom prowadzonym na podstawie 
odrębnych przepisów, w szczególności takim jak: NIK, Inspekcji Sanitarnej, Nadzorowi 
Wojewody, PIP i innym. 

 
§ 5 

 
1. Rozliczanie zadań objętych umową będzie płatne w formie wynagrodzenia za świadczenia 

zdrowotne (kwota za jedną konsultację neurologiczną x liczba wykonanych konsultacji w 
danym miesiącu). Kwota ryczałtowa za jedną konsultację neurologiczną wynosi:  
………………... zł (słownie złotych: …………………………….……………………….). 

2. Wypłata kwoty opisanej w ust. 1 następuje w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy.  

3. Za datę zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Zamawiający zapewni sprawność sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji 

założonego kontraktu. 
5. Wykonawca samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z realizacji 

niniejszej umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność 
gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie /ZUS, Urząd Skarbowy i 
inne/. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 

 
§ 6 

 
1. W trakcie trwania umowy Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

zaopatruje się w osobistą standardową odzież roboczą oraz obuwie. Zamawiający nie 
zapewnia prania osobistej odzieży roboczej. Używana odzież robocza oraz obuwie 
powinny posiadać atest zgodny z P.N. 

2. Wykonawca oświadcza, że odbędzie we własnym zakresie i na własny koszt 
obowiązkowe przeszkolenie bhp, p.poż.  

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarcza do siedziby 
Zamawiającego aktualne badanie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca w czasie realizacji umowy korzysta bezpłatnie z: 

1) środków transportowych / medycznych/ Zamawiającego, 
2) leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku i artykułów 

sanitarnych Zamawiającego, 
3) druków do prowadzenia dokumentacji medycznej i innych obowiązujących  

u Zamawiającego, 
2. Korzystanie z wyżej wymienionych środków transportowych, leków, materiałów i 

druków może odbywać się w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych niniejszą umową. 
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3. Wykonawca w trakcie trwania umowy, w celu jej realizacji, korzystać będzie z 
udostępnionej bazy lokalowej, aparatury i sprzętu medycznego oraz innych obiektów i 
infrastruktury należącej do Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie prowadził wobec Zamawiającego działalności 

konkurencyjnej narażającej Zamawiającego na szkodę. W przypadku naruszenia 
niniejszego postanowienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5 000 zł za każde naruszenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. 

2. Działalność w oparciu o gabinet prywatny nieposiadający umowy z NFZ nie jest 
działalnością konkurencyjną w rozumieniu postanowień niniejszej umowy. Za 
działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się w 
szczególności:   

1) prowadzenie przez Wykonawcę - na własny rachunek lub na rachunek jakiegokolwiek 
innego konkurencyjnego podmiotu gospodarczego - takiej samej (tożsamej) lub 
podobnej (zbliżonej) działalności gospodarczej, jaką prowadzi Zamawiający; 

2) ujawnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek okoliczności i informacji, o których 
dowiedział się przy wykonywaniu czynności zleconych przez Zamawiającego, 
których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę;  

3) pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej tożsamą, bądź zbliżoną działalność do 
działalności Zamawiającego; 

4) występowanie w charakterze członka władz podmiotu gospodarczego prowadzącego 
działalność tożsamą, bądź działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego; 

5) uczestniczenie – w jakiejkolwiek formie – w innej konkurencyjnej osobie prawnej 
oraz innych podmiotach konkurencyjnych wobec Zamawiającego; 

6) wykonywanie pracy przez Wykonawcę w ramach stosunku pracy lub wykonywanie 
czynności w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz 
innego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność tożsamą, bądź działalność 
zbliżoną do działalności Zamawiającego; 

7) występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów 
prowadzących działalność tożsamą, bądź zbliżoną wobec Zamawiającego; 

8) prowadzenie w jakiejkolwiek formie doradztwa na rzecz podmiotów 
konkurencyjnych. 

3. Zakaz działalności konkurencyjnej wiąże na terytorium powiatu namysłowskiego, w 
czasie trwania niniejszej umowy. 

4. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z jednego, kilku lub wszystkich zakazów i 
ograniczeń wynikających z niniejszej umowy, według swojego uznania i swojej 
oceny. 

5. Podjęcie działalności konkurencyjnej wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) uzasadnionej pisemnej lub ustnej skargi pacjenta, rodziny lub opiekuna  
w sprawach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych neurologicznych, z 
wyłączeniem skarg dotyczących zastosowanych metod, w wysokości 500,00 zł za 
każdą uzasadnioną skargę, 

2)  rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2.000,00 zł 
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§ 10 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych 
niniejszą umową na okres: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt. 
2 umowy. 
 

§ 11 
 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, bez podania przyczyny  

z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem czasu, na jaki została zawarta, 
2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową z NFZ przez 

Zamawiającego. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wypowiedzenia umowy przez 
NFZ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności: 
1) ograniczenie dostępności do świadczeń, zawężenia ich zakresu lub nieodpowiedniej 

organizacji świadczenia usług, 
2) nieprzekazywania w ustalonym terminie przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji 

medycznej, sprawozdań i informacji, 
3) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają z rażącego naruszenia umowy oraz 

przepisów prawa. 
4. Zamawiający może rozwiązać umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 
1) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zawodu, 
2) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze 

świadczenie usług zdrowotnych, jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
sądowym lub jest oczywiste, 

3) niedokumentowania w terminie 30 dni przez Wykonawcę zawarcia przez niego nowej 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od upływu poprzedniej polisy, 

4) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 
5) niewyrażenia zgody poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków 

odurzających, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie ich przyjęcia przez Wykonawcę. 
 

§ 12 
 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany do umowy nienaruszające warunków SWKO i oferty Wykonawcy 
wymagają  dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 13 
 
1. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 
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2. W czasie trwania umowy, a także przez okres 10 lat od dnia jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji 
dotyczących Zamawiającego. 
 

§ 14 
 

Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
polubownie przez strony umowy lub przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
Zamawiającego. 
 

§ 15 
1.Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 
przekazane do realizacji niniejszej umowy. 

2.Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 
r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Namysłowskie Centrum 
Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, 
ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów jest Pan Wojciech Huczyński, z którym można się 
skontaktować na adres Administratora lub e-mail: iod@zoznamyslow.pl, bądź 
telefonicznie pod nr 604907222. 

3) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy. 
4) Kategorie danych osobowych:  

a) podstawowe: imię, nazwisko, dane adresowe,  
b) dane identyfikujące osobę,  
c) dane dot. uprawień zawodowych: świadectwa i uprawnienia niezbędne do 
wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.  

5) Źródłem danych jest Wykonawca. 
6) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. 

Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje 
finansujące, Sądy, Policja. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca 
posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych: 
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

8) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. 

9) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.  
10) Nie przekazuje się danych do państwa trzeciego. 

11) Nie podejmuje się decyzji przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub z zastosowaniem profilowania danych.  

12) Dalsze dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych 
osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich 
znajdują się na stronie: www.zoznamyslow.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych 
RODO). 
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§ 16 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie   
przepisy ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy 
szczególne. 
 

§ 17 
 

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

Wykonawca                                                                           Zamawiający 
 
 


