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Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy 

na rzecz pacjentów N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. 

 

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  
 

zawarty w Lubaniu w dniu 12 grudnia 2018 roku pomiędzy: 
I. NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Łużyckie Centrum Medyczne                     

w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000182455, NIP 613-148-05-64 REGON 231190020, reprezentowanym przez: 

- Pana Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu, 
zwanym dalej Udzielającym Zamówienia, a 

II. Panią/ Panem ………………………………….., prowadzącą/cym ………………………………………………………, 

posiadającą/cym prawo wykonywania zawodu nr …………………. dokument uprawniający do działania jako 
lekarz, zarejestrowaną praktykę lekarską ……………………………… pod nr księgi rejestrowej 

……………………………….., ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 
związku z udzielaniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych – polisa seria ……. nr 

…………………………,  

zwaną/ym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie. 
 

 
Zważywszy, że Przyjmujący Zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert, 

przeprowadzonego w oparciu o Regulamin konkursu ofert, obowiązujący u Udzielającego 

Zamówienia i na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 
strony zawierają umowę, o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Udzielający Zamówienia powierza Przyjmującemu Zamówienie wykonywanie obowiązków medycznych, 

przez które dla potrzeb niniejszej umowy rozumie się – z zastrzeżeniem ust. 2. - udzielanie świadczeń 
zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej ambulatoryjnej i wyjazdowej pacjentom 

zgłaszającym się w Izbie Przyjęć (Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej) Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., w przypadkach: 
a) nagłego zachorowania, 

b) nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 
c) potrzeby zachowania ciągłości leczenia,  

o ile świadczenia te pozostają w zakresie zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
2. Wykonywanie na podstawie niniejszej umowy obowiązków medycznych nie obejmuje udzielania świadczeń 

opieki lekarskiej pacjentom posiadającym ważne skierowanie do leczenia szpitalnego                                  

i zgłaszającym się do Izby przyjęć celem przyjęcia na określony w skierowaniu Oddział Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. 

3. W przypadku kontaktu z pacjentem posiadającym ważne skierowanie do leczenia szpitalnego                      
i zgłaszającym się do Izby Przyjęć celem przyjęcia na określony w skierowaniu Oddział NZOZ Łużyckie 

Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., bądź pacjentem zgłaszającym się do Izby Przyjęć w związku ze 

stanem bezpośredniego zagrożenia życia – w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z 
wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych 

powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz 
dolegliwości związanej z ciążą -  Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielenia pacjentowi 
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niezbędnej pomocy medycznej oraz niezwłocznego wezwania lekarza dyżurnego właściwego Oddziału, który 

przejmie opiekę nad pacjentem.  

4. Przyjmujący Zamówienie jest odpowiedzialny za samodzielne organizowanie przedmiotu umowy                 
i odpowiada za czynności objęte przedmiotem umowy.  

 
5. Obowiązki medyczne wykonywane są w zakresie posiadanych przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień 

specjalistycznych, w ramach prowadzonej przez niego praktyki lekarskiej. 
6. Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia zdrowotne – dyżur medyczny - w siedzibie Udzielającego 

Zamówienie w dni wyszczególnione w miesięcznym rozkładzie pełnienia obowiązków medycznych (grafik 

dyżurów): 
a) od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do godziny 08:00 dnia następnego z wyjątkiem dni 

stanowiących dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j.Dz.U.2015.90), 

b) w soboty, niedziele i inne dni stanowiące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia                   

18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (t.j.Dz.U.2015.90) od godziny 08:00 do godziny 08:00 dnia 
następnego.  

7. Miesięczny rozkład pełnienia obowiązków medycznych, o którym mowa ust. 6 ustala Udzielający 
Zamówienia w porozumieniu z Przyjmującym Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Jeżeli propozycja miesięcznego rozkładu pełnienia obowiązków medycznych Przyjmującego Zamówienie nie 

uwzględnia potrzeb Udzielającego Zamówienia w zakresie udzielania świadczeń objętych niniejszą umową, 
bądź też przekracza te potrzeby, Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zatwierdza miesięcznego 

rozkładu pełnienia obowiązków medycznych po uprzednim wprowadzeniu odpowiednich zmian. 
9. O ustalonym rozkładzie obowiązków medycznych, Udzielający Zamówienia informuje na piśmie 

Przyjmującego Zamówienie do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustalane są rozkłady 
pełnienia świadczeń. W tym przypadku pismo uważa się za doręczone, jeżeli jest ono dostępne w 

sekretariacie Udzielającego Zamówienia. 

10. Wszystkie zmiany w rozkładzie pełnienia obowiązków medycznych, o którym mowa w ust. 7,                    
w szczególności zlecenie Przyjmującemu Zamówienie świadczenia nieuwzględnionego w miesięcznym 

rozkładzie pełnienia obowiązków medycznych, wymagają zgody obu stron. 
11. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową 

odbywa się poza godzinami świadczenia usług w innych placówkach medycznych oraz że w godzinach 

udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący Zamówienie nie jest zgłoszony przez innego Zleceniodawcę 
do NFZ jako realizujący świadczenia medyczne finansowane przez NFZ.  

 
§ 2 

1. Przyjmujący Zamówienie poddaje się kontroli przebiegu i jakości wykonywania obowiązków medycznych, 
przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienie. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do podda kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie jakości wykonywanych usług wynikających 

z niniejszej umowy. 
 

§ 3 

1. Za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie 
Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie odpowiadają solidarnie. 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poinformować Udzielającego Zamówienia o każdym toczącym się 
przeciwko niemu postępowaniu karnym, dyscyplinarnym, cywilnym lub innym przez prawo przewidzianym, z 

którym wiąże się ewentualna odpowiedzialność Udzielającego Zamówienia, a także zobowiązuje się do 

czynnego udziału po stronie Udzielającego Zamówienia, w tym poprzez udzielanie stosownych wyjaśnień oraz 
wspieranie Udzielającego Zamówienia posiadaną wiedzą specjalistyczną,    w jakimkolwiek toczącym się 

przeciwko Udzielającemu Zamówienia postępowaniu, będącym następstwem zaniechania przeprowadzenia lub 
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nieprawidłowego przeprowadzenia świadczenia medycznego, w którego przeprowadzaniu Przyjmujący 

Zamówienie brał udział. Obowiązek ten istnieje także wówczas, gdy z 

2. okoliczności sprawy wynika, że prowadzenie przeciwko Przyjmującemu Zamówienie lub Udzielającemu 
Zamówienia takiego postępowania jest z jakichkolwiek przyczyn nieuzasadnione. W razie uchybienia 

powyższemu obowiązkowi Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do naprawienia – na zasadach 
ogólnych – szkody, jaką Udzielający Zamówienia poniósł przez to, że nie wiedział o toczącym się przeciwko 

Przyjmującemu Zamówienie postępowaniu oraz szkody poniesionej w związku z brakiem uczestnictwa 
Przyjmującego Zamówienie w prowadzonym przeciwko Udzielającemu Zamówienia postępowaniu. 

3. Za szkody poniesione przez Udzielającego Zamówienia, wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia przez 

Przyjmującego Zamówienie dokumentacji medycznej, Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie 
odpowiadają solidarnie. 

4. Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zawrzeć 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie objętym niniejsza umową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
5. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na okres, trwania niniejszej umowy. Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu Zamówienia aktualną umowę ubezpieczenia przed 
przystąpieniem do wykonywania obowiązków medycznych objętych umową. 

6. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć kopię nowej polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej na pozostały okres obowiązywania umowy, najpóźniej do ostatniego dnia 

ważności poprzedniej polisy pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 4 
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. 

                                                                          

§ 5 
1. W razie potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim czasowej niezdolności Przyjmującego 

Zamówienie do wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz w innych usprawiedliwionych wypadkach, 
zawiadamia on niezwłocznie na piśmie Udzielającego Zamówienia o niemożności wykonywania usług 

wynikających z umowy. 

2. W przypadku niemożności wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest 
zapewnić świadczenie tychże obowiązków medycznych przez innego Lekarza posiadającego porównywalne 

lub wyższe kwalifikacje zawodowe, z którym Udzielający Zamówienia posiada zawartą  w tym zakresie 
umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. W przypadku konieczności czasowego zawieszenia wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący 
Zamówienie zobowiązany jest, co najmniej na 5 dni roboczych przed zawieszeniem, powiadomić o tym 

fakcie na piśmie Udzielającego Zamówienia i bezwzględnie uzyskać zgodę Udzielającego Zamówienia. W 

przypadku uzyskania zgody Udzielającego Zamówienia na czasowe zawieszenie wykonywania świadczeń 
zdrowotnych Przyjmującego Zamówienie zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług przez innego Lekarza 

posiadającego porównywalne lub wyższe kwalifikacje zawodowe i z którym Udzielający Zamówienia posiada 
zawartą w tym zakresie umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 6 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych na warunkach i w zakresie 

określonym w umowie z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, rzetelności oraz zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, 

rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej              

i przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty                       
(t.j.Dz.U.2018.617 z późn. zm.). 

2. W czasie pełnienia obowiązków medycznych Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: 
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a) zapewnienia pacjentom niezbędnej pomocy medycznej, 

 

b) zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających dalszego postępowania, 
poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces przywracania zdrowia może być 

kontynuowany, 
c) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach. 

3. W czasie wykonywania obowiązków medycznych Przyjmujący Zamówienie współpracuje z pracownikami 
Udzielającego Zamówienia i innymi podmiotami, którym Udzielający Zamówienia powierzył sprawowanie 

opieki medycznej nad pacjentami. 

4. Przyjmujący Zamówienie prowadzi z należytą starannością dokumentację medyczną, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j.Dz.U.2018.617 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U.2018.1510 z 

późn. zm.), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(t.j.Dz.U.2017.1318 z późn. zm.) i wydanych na podstawie tych ustaw aktów wykonawczych, w tym 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j.Dz.U.2015.2069) oraz ze standardem 
dokumentacji obowiązującym u Udzielającego Zamówienia, również w zakresie dokumentacji prowadzonej w 

formie elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonującego u Udzielającego Zamówienia systemu 

informatycznego InfoMedica/AMMS. 
5. W czasie wykonywania obowiązków medycznych Przyjmujący Zamówienie nie może opuścić miejsca, w 

którym zobowiązany jest je wykonywać, chyba że nastąpi to z powodu nadzwyczajnych okoliczności              
i poprzedzone zostanie zgodą wyrażoną przez Udzielającego Zamówienia, po przekazaniu obowiązków 

ustanowionemu przez niego następcy. 
 

§ 7 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujących u Udzielającego Zamówienia. W szczególności obowiązany jest: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego 
zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywać zlecenie w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać sfinansowanych we własnym zakresie środków 
ochrony indywidualnej, 

4) niezwłocznie zawiadomić Udzielającego Zamówienia o zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im 

niebezpieczeństwie,  
5) współdziałać z Udzielającym Zamówienia w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa          

i higieny pracy. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada aktualne badania profilaktyczne, określone odrębnymi 
przepisami niezbędne do świadczenia usług medycznych w zakresie objętym niniejszą umową. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wydawania zaświadczeń                  
o czasowej niezdolności do pracy. 

 

§ 8 
1. Na czas wykonywania świadczeń zdrowotnych i wyłącznie w tym celu, Udzielający Zamówienia użycza 

Przyjmującemu Zamówienie bazę lokalową, aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu, a także 
umożliwia mu wykorzystywanie będących własnością Udzielającego Zamówienia leków i materiałów 

opatrunkowych. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się ordynować leki, materiały medyczne, przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także 

z uwzględnieniem zasady nie przekraczania granic koniecznej potrzeby. 
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Przyjmujący Zamówienie winien korzystać z przedmiotów wymienionych w punkcie 1 zgodnie z ich 

przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi kosztów 

 
3. utrzymania tych przedmiotów, a za ich uszkodzenie i zniszczenie odpowiada w pełnej wysokości tylko 

wówczas, gdy nastąpiło to z jego winy lub z winy osób, którym przedmioty te Przyjmujący Zamówienie 
powierzył. 

4. Udzielający Zamówienia gwarantuje Przyjmującemu Zamówienie możliwość zasięgania opinii lekarza 
dyżurnego Oddziału właściwego ze względu na stan zdrowia pacjenta lub wezwania go na konsultację 

każdorazowo, w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych. 

 
§ 9 

1. Za czas pełnienia świadczenia medycznego, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. a) Udzielający Zamówienia 
wypłaca Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości: ………. zł (słownie: 

…………………………………. złotych 00/100 złotych) brutto za godzinę świadczenia medycznego. 

2. Za czas pełnienia świadczenia medycznego, o którym mowa w § 1 ust. 6 lit. b) Udzielający Zamówienia 
wypłaca Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie w wysokości: ……….. zł (słownie: 

………………………………… złotych 00/100 złotych) brutto za godzinę świadczenia medycznego. 
3. Przybycie Przyjmującego Zamówienie na wezwanie Udzielającego Zamówienia w celu niezwłocznego 

wykonania obowiązków medycznych poza ustalonym miesięcznym rozkładem pełnienia obowiązków 

medycznych, o którym mowa w § 1 ust. 7 strony przyjmują jako pełnienie świadczeń zgodnie z umową. 
Przez czas świadczenia zdrowotnego rozumie się czas fizycznej obecności na miejscu pełnienia świadczenia. 

4. Za czas pełnienia świadczenia zdrowotnego związanego z przybyciem Przyjmującego Zamówienie na 
wezwanie Udzielającego Zamówienia, w celu niezwłocznego wykonania obowiązków medycznych poza 

ustalonym harmonogramem świadczeń medycznych Udzielający Zamówienia wypłaca Przyjmującemu 
Zamówienie wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 lub 2.  

5. Przyjmujący Zamówienie po zakończeniu miesiąca wystawi Udzielającemu Zamówienia fakturę/rachunek za 

udzielone świadczenia zdrowotne w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu 
wykonania usługi. Do faktury/rachunku należy dołączyć potwierdzoną przez Udzielającego Zamówienia 

„Kartę świadczeń zdrowotnych”, zawierającą wykaz świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 6                       
z uwzględnieniem świadczeń, o których mowa w § 9 ust. 3. Wzór karty świadczeń zdrowotnych stanowi 

Załącznik Nr 1 do umowy. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od złożenia faktury/rachunku, na konto Przyjmującego 
Zamówienie.  

7. Przedstawienie przez Przyjmującego Zamówienie rachunku/faktury niezgodnej z miesięcznym wykonaniem 
usług medycznych, lub sporządzonych w sposób nieprawidłowy, spowoduje wstrzymanie płatności. 

Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do poinformowania Przyjmującego Zamówienie o przyczynie 
wstrzymania płatności, w terminie 7 dni od daty przyjęcia dokumentów. 

8. W przypadku wstrzymania przez Udzielającego Zamówienia płatności należności Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach.  

9. Do czasu usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego Udzielający Zamówienia nie 
dokonuje wypłaty wstrzymanych należności. 

10. W przypadku usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego w terminie,                      

o którym mowa w ust. 8 dotychczasowy termin płatności zostaje zachowany.   
11. W przypadku niewywiązania się z terminu, o którym mowa w ust. 8, nowy termin płatności liczony będzie od 

dnia doręczenia do Udzielającego Zamówienia prawidłowo wystawionych rachunków, usunięciu 
nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego i wynosić będzie 14 dni. 

12.  Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
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§ 10 

1.  Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, pozyskane w związku z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(j.t.Dz.U.2018.419 z późn. zm.) i które podlegają w myśl przepisów o ochronie danych osobowych, a których 

ujawnienie mogłoby doprowadzić do narażenia Udzielającego Zamówienia na szkodę lub spowodować 
naruszenie dóbr osobistych jego pracowników lub pacjentów. 

2.  Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe pacjentów w zakresie i celu 

koniecznym do należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności o ochronie danych osobowych, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3.  Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z przepisami regulującymi zasady ochrony danych 
osobowych, w szczególności przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(j.t.Dz.U.2018.1000) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz.U.2004.100.1024) oraz wydaną na ich podstawie i obowiązującą w przedsiębiorstwie Udzielającego 
Zamówienia „Polityką Bezpieczeństwa Informacji NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” i 

„Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych” i 
zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności zaś w zakresie dostępu do danych osobowych, do 

zachowania w tajemnicy uzyskanych danych osobowych oraz do przetwarzania i wykorzystywania ich 
wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków, związanych ze świadczeniami, udzielanymi na 

podstawie niniejszej umowy. 

4.  Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się posługiwać wszelkimi informacjami poufnymi, uzyskanymi w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, wyłącznie w celu należytego wykonania tej umowy i nie 

przekazywać tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienia, wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

5.  Wszelkiego rodzaju dokumenty służbowe i zakładowe (świadectwa, umowy, uwagi, korespondencja, opinie 

fachowe, przepisy, procedury, kalkulacje), włącznie z osobistymi notatkami o sprawach służbowych, mogą 
być używane wyłącznie w celach służbowych. W szczególności zabrania się sporządzania kosztorysów czy 

statystyk w odpisach, wyciągach i do ich używania poza zakładem Udzielającego Zamówienia lub do ich 
udostępniania osobom trzecim. Nie dotyczy to jednak tych informacji, których ujawnienie jest wymagane 

przez przepisy prawa lub właściwe organy i instytucje, działające w ramach przyznanych im ustawowo 
kompetencji. Dokumenty powyższe powinny być przechowywane starannie i być dostępne w każdej chwili, 

na każde życzenie Udzielającego Zamówienia lub osób przez niego upoważnionych. To samo dotyczy innych 

przedmiotów, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu Udzielającego Zamówienia. Powyższe 
zobowiązanie wiąże Przyjmującego Zamówienie bezterminowo, również po ustaniu stosunku prawnego, 

nawiązanego przez Strony zawarciem niniejszej umowy. 
 

§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 12 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

1) z upływem czasu, na który była zawarta, 
2) na mocy porozumienia stron,  

3) w skutek pisemnego oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku: 
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1) w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym 

Funduszem Zdrowia w zakresie objętym niniejsza umową. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy             

w tym trybie Udzielający Zamówienia złoży Przyjmującemu Zamówienie na piśmie, niezwłocznie po 
uzyskaniu stosownej informacji, 

2) jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
3) gdy Przyjmujący Zamówienie utraci konieczne uprawnienia do realizacji świadczeń będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 
4. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący 

Zamówienie: 

a) bez usprawiedliwienia nie podejmie obowiązków zgodnych z ustalonym rozkładem świadczeń 
zdrowotnych, 

b) opuści miejsce pełnienia świadczeń wbrew postanowieniom umowy, 
c) korzysta z przedmiotów Udzielającego Zamówienia w celu innym, niż to wynika z niniejszej umowy, 

d) nie dopełni obowiązku wynikającego z § 3 ust. 4-6, 

e) nie prowadzi dokumentacji medycznej w sposób określony w umowie i załącznikach do umowy, bądź też 
dokumentację tę prowadzi niezgodnie z obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia standardami lub 

warunkami, przewidzianymi w przepisach, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,  
f) wykonuje usługi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, 

g) w inny sposób rażąco naruszy obowiązki określone w umowie. 

5. W razie rozwiązania przez Udzielającego Zamówienia umowy w trybie określonym w ust. 4 powyżej, 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty Udzielającemu Zamówienia kary umownej            

w wysokości równowartości wynagrodzenia wypłaconego mu przez Udzielającego Zamówienie za poprzedni 
miesiąc obowiązywania umowy, a w sytuacji, gdyby za poprzedni miesiąc takie wynagrodzenie nie zostało 

wypłacone – w wysokości wynagrodzenia należnego Przyjmującemu Zamówienie na podstawie 
obowiązującego harmonogramu w miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie o rozwiązaniu umowy. 

Kary umowne mogą być potrącane przez Udzielającego Zamówienia z wynagrodzenia, które nie zostało 

jeszcze Przyjmującemu Zamówienie wypłacone. 
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty Udzielającemu Zamówienia kary umownej            

w wysokości i na zasadach określonych w ust. 5 powyżej, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania przez Przyjmującego Zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego Zamówienie.   

7. Zapłata kary umownej nie pozbawia Udzielającego Zamówienia uprawnienia do dochodzenia od 
Przyjmującego Zamówienie uzupełniającego odszkodowania w sytuacji, gdyby szkoda przez Udzielającego 

Zamówienia poniesiona wskutek zaistnienia przyczyn rozwiązania umowy, o których mowa w ust. 4, 
przekraczała wysokość naliczonej kary umownej.  

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Udzielający Zamówienia może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku 

Przyjmujący Zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
9. W przypadku zmiany wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez Udzielającego 

Zamówienia z NFZ w zakresie objętym niniejszą umową, Udzielający Zamówienia przewiduje możliwość 
dokonania zmiany warunków niniejszej umowy dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego 

Przyjmującemu Zamówienie.  

10. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy oraz wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 12 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną i nierozerwalną część. 
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§ 13 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy         
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(t.j.Dz.U.2018.1510 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.160 
z późn. zm.). 

 
§ 14 

Spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 

dla Udzielającego Zamówienia. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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