WZÓR
UMOWA
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NR …................
zawarta w dniu …................ roku w Jeleniej Górze pomiędzy:
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Ogińskiego 6,
REGON: 000293640 NIP: 611-12-13-469 reprezentowanym przez:
Dyrektora ………………………….. – zwanym dalej Udzielającym zamówienie,
a
Indywidualną Praktyką Lekarską …........................
prowadzoną przez Pana …............, lekarza zarejestrowanego w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej pod numerem DIL
….........., zamieszkałego w …...............(kod poczt. ….) przy ul. …........, prowadzącego działalność gospodarczą w
zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr
….....prowadzonej przez …...., REGON: …...., NIP: ......, zwanego dalej Wykonującym następującej treści:
Postanowienia ogólne
§1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Wykonujący (zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej) przyjmuje obowiązek udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych polegających na
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w Oddziale …........,
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonującego wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków
publicznych, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz innych przepisów
prawnych szczegółowo regulujących pracę lekarza w szpitalach, a nadto zasad etycznych dotyczących pracy
lekarza i innych zasad i zwyczajów obowiązujących lekarzy wykonujących swoje obowiązki w pracy na oddziale
szpitalnym oraz w poradni.
Świadczenia zdrowotne
§2
1. Wykonujący w ramach realizowania obowiązków wynikających z § 1 niniejszej umowy wykonuje niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania oddziału czynności wynikające z bieżących potrzeb Oddziału i Centrum,
z Regulaminu Porządkowego Centrum, powszechnie obowiązujących przepisów i zasad związanych
z funkcjonowaniem szpitala i wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności polegających na:
- diagnostyce, leczeniu, sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału lub poradni;
- udzielaniu konsultacji w innych oddziałach szpitala,
- wydawaniu orzeczeń lekarskich;
- wykonywania innych czynności wynikających z regulaminu pracy oddziału;
- pełnienia dyżurów lekarskich;

- udzielaniu porad specjalistycznych w poradni.
2. Wykonujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń w ramach dyżurów lekarskich od dnia …............
3. Dyżury lekarskie pełnione będą:
w godzinach 15.00 – 7.30 – od poniedziałku do piątku; (nie dotyczy Ordynatorów Oddziałów lub Zastępców
Ordynatorów posiadających umowę o pracę)
w godzinach 15:30 – 7:30 – od poniedziałku do piątku; (dotyczy Ordynatorów Oddziałów lub Zastępców
posiadających umowę o pracę)
w godzinach 7.30 – 7.30 – w soboty, niedziele i święta oraz dni ustalone jako wolne od pracy przez Dyrektora
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej,
lub wg innego systemu dyżurów wprowadzonym za zgodą Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
4. Dyżury lekarskie mogą być pełnione w postaci stacjonarnej (na terenie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej) lub gotowości (pod telefonem). Formy i zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin
Oddziału.
5. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Wykonujący ma obowiązek tak organizować swój czas pracy, by był on
zsynchronizowany i skoordynowany z czasem pracy pozostałych zatrudnionych na oddziale osób lub osób które
wykonują pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, przy uwzględnieniu zaplanowanych przez osobę
kierującą oddziałem zadań jakie oddział ma zrealizować, w tym planowanych zabiegów, mając na względzie
również konieczność podejmowania działań nieplanowanych, także w razie uzasadnionej dbaniem o zdrowie
pacjentów konieczności wykonywania obowiązków na innych oddziałach.
6. Wykonujący ponosi wobec Udzielającego zamówienie odpowiedzialność za skutki swoich zaniedbań przy
wykonywaniu powierzonych obowiązków, w tym za skutki niedopełnienia wymaganych przez NFZ procedur
medycznych.
7. Usługi inne niż określone wyżej mogą być, z zastrzeżeniem określonym w § 2 ust. 8 umowy, powierzone
Wykonującemu za zgodą obu stron, na podstawie odrębnego zlecenia lub aneksu do niniejszej umowy.
8. W przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Centrum, Udzielający
zamówienia może jednostkowo i incydentalnie zlecić świadczenie usług zdrowotnych na innych oddziałach niż
określone w §1.
9. Za świadczenia zdrowotne świadczone zgodnie z § 2 ust. 8 umowy Wykonujący otrzyma, niezależnie od
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 17, dodatkowe wynagrodzenie ustalone decyzją Dyrektora
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
10.W przypadku niemożności świadczenia usług z przyczyn niezależnych od obu stron umowy, wynagrodzenie za
ten czas jest Wykonującemu nienależne.
§3
1. Wykonujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń wskazanych w § 2 ust. 1 umowy w wymiarze
miesięcznym zgodnie z wymaganym specyfiką oddziału zapotrzebowaniem oraz według zakresu zlecenia
wynikającego z umowy z NFZ, zapewniając ciągłość opieki medycznej na oddziale i stosując wymagane umową
z NFZ procedury.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami dyżurów lekarskich przez Wykonującego odbywać się będą
zgodnie z miesięcznym planem udzielania świadczeń opracowywanym wspólnie przez osobę kierującą
oddziałem oraz Wykonującego. Miesięczny plan udzielania świadczeń dotyczy czasu i miejsca udzielania
świadczenia w danym dniu (np. oddział, poradnia, blok operacyjny, konsultacje na innych oddziałach itp.) w

zależności od specyfiki oddziału oraz podziału zadań pomiędzy osoby świadczące usługi oraz pozostające w
stosunku pracy, w zależności od potrzeb.
3. Wykonujący zobowiązuje się do nieprzerwanego wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową zgodnie z
obowiązującym miesięcznym planem udzielania świadczeń, o którym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.
4. Wykonujący zobowiązuje się do wykonywania umowy w ilości nie mniejszej niż ( ilość godzin zostanie wpisana
zgodnie z złożoną ofertą ) – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy.
Obowiązki Wykonującego
§4
Wykonujący zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należytą starannością zawodową.
§5
1. Wykonujący zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń
zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie.
2. Wykonujący w czasie realizacji niniejszej umowy nadzoruje pracę średniego personelu medycznego
Udzielającego zamówienie, zatrudnionego w oddziale i poradni, w tym celu wydaje stosowne zalecenia
i kontroluje ich wykonywanie.
§6
Wykonujący zobowiązuje się do zasięgania opinii osoby kierującej oddziałem, jego zastępcy lub Kierownika dyżuru
w przypadkach wątpliwych lub trudnych diagnostycznie.
Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych
§7
1. Miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych są komórki medyczne Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej określone w § 1 ust.1 .
2. Wykonujący w czasie wykonywania świadczeń wskazanych w § 1 umowy korzysta bezpłatnie z bazy lokalowej,
aparatury i sprzętu medycznego Udzielającego zamówienie.
3. W zakresie niezbędnym do świadczenia zleconych umową świadczeń Wykonujący korzysta także z leków
i innych materiałów Udzielającego zamówienie, zgodnie z pragmatyką przyjętą w oddziale, akceptowaną przez
osobę kierującą oddziałem.
4. Wykonujący nie może bez zgody Udzielającego zamówienie wykonywać na terenie szpitala świadczeń
zdrowotnych nie objętych niniejszą umową.
Obowiązek przerwy
§8
1. Wykonujący


przez okres 25 dni roboczych w roku, związanych z potrzebą wypoczynku;



przez okres 10 dni roboczych w roku związanych z potrzebą kształcenia i doskonalenia zawodowego

zobowiązany jest powstrzymać się od udzielania świadczeń objętych umową, po uprzednim uzgodnieniu
z osobą kierującą oddziałem terminu w jakim skorzysta z przerwy, tak aby jego nieobecność nie spowodowała
zaburzeń pracy oddziału i przedłożenia do 31 stycznia każdego roku planu wykorzystania obowiązku przerwy
w danym roku kalendarzowym w uzgodnieniu z osobą kierującą oddziałem.
2. Wykonujący może powstrzymać się od udzielania świadczeń objętych umową, powyżej 35 dni roboczych
w roku, jednak tylko po uprzednim uzgodnieniu z osobą kierującą oddziałem terminu w jakim skorzysta
z przerwy, tak aby jego nieobecność nie spowodowała zaburzeń pracy oddziału.
3. W przyjętym okresie rozliczeniowym Wynagrodzenie Wykonującego zostanie stosunkowo obniżone o wartość
wynikającą z obowiązku określonego w ust. 1 niezależnie od jego wykonania oraz ewentualnego wykorzystania
uprawnienia wynikającego z ust. 2.
Doskonalenie zawodowe
§9
W przypadku podjęcia przez Wykonującego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy odbywania specjalizacji
oraz obowiązku doskonalenia zawodowego, Wykonujący może zostać zwolniony przez Udzielającego zamówienia z
obowiązku wykonywania świadczeń objętych umową w wymiarze niezbędnym do udziału w szkoleniach objętych
harmonogramem specjalizacji, ustalając z osobą kierującą komórką medyczną zgodnie z § 3 ust. 2 - 3.

Szczególne obowiązki Wykonującego
§ 10
1. Wykonujący przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienie,
w szczególności co do :


sposobu udzielania świadczeń;



rodzajów i liczby świadczeń zdrowotnych;



gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą i innymi środkami niezbędnymi do udzielania
świadczeń zdrowotnych;



prowadzonej dokumentacji medycznej
sprawozdawczości statystycznej;



terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych.

w

tym

elektronicznej

dokumentacji

medycznej

i

2. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez Wykonawcę w ścisłej współpracy z osobą kierującą oddziałem.
§ 11
1. Wykonujący jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym elektronicznej dokumentacji
medycznej i sprawozdawczości statystycznej według przepisów obowiązujących u Udzielającego zamówienie;
prowadzenie dokumentacji medycznej musi być dokonywane w sposób czytelny, z uwzględnieniem zużytych
leków, materiałów i sprzętu medycznego w czasie udzielania świadczeń.
2. Wykonujący jest ponadto zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z aktualnie powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i

niezwłocznego przedłożenia odpisu ww. umowy ubezpieczenia Udzielającemu zamówienie.
§ 12
1. Wykonujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych
ustaleń dotyczących Udzielającego zamówienie niepodanych do wiadomości publicznej.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę w
trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie
cywilnym.
§ 13
1. Wykonujący jest zobowiązany przed podjęciem wykonywania niniejszej umowy do przeprowadzenia we
własnym zakresie i na własny koszt badań wstępnych wykonywanych wg zasad określonych w art. 229 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy i przedłożenia odpisu takiego orzeczenia lekarskiego Udzielającemu
zamówienie.
2.

Wykonujący jest nadto zobowiązany w trakcie trwania niniejszej umowy do przeprowadzania we własnym
zakresie i na własny koszt badań okresowych, kontrolnych i innych badań specjalistycznych i diagnostycznych
niezbędnych z uwagi na warunki pracy i ocenę stanu zdrowia Wykonującego, wykonywanych wg zasad
określonych w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy i niezwłocznego przedłożenia
odpisów takich orzeczeń lekarskich Udzielającemu zamówienie.
Szczególne obowiązki Udzielającego zamówienia

§ 14
Udzielający zmówienia zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:
1) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz
z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
2) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.
Czas trwania umowy
§ 15
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ….......... do dnia ..............( zgodnie z datą złożoną w ofercie)
2. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
§ 16
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, z powodu
nieuzgodnienia miesięcznego planu udzielania świadczeń o którym mowa w § 3 ust.2. Jednakże w okresie
wypowiedzenia Wykonujący ma obowiązek dostosować się do miesięcznego planu udzielania świadczeń
przedstawionego przez Udzielającego zamówienie, przy czym ilość pracy powierzonej do wykonania nie może
przewyższać więcej niż 20% ilości pracy wykonywanej w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających
wypowiedzenie.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie bez wypowiedzenia wskutek oświadczenia jednej ze stron,
gdy druga strona rażąco naruszyła postanowienia umowy. W szczególności za rażące naruszenie umowy uważa
się:

a) stwierdzenie, że Wykonujący w czasie wykonywania swoich obowiązków znajduje się po użyciu alkoholu,
narkotyków lub środków odurzających albo odmowa poddania się przez Wykonującego stosownemu
badaniu zmierzającemu do wykluczenia lub potwierdzenia tego stanu;
b) nieuzasadnione lub nieusprawiedliwione oddalenie się z miejsca wykonywania swoich obowiązków w
czasie wynikającym z przyjętego miesięcznego planu udzielania świadczeń
c) uchylanie się od obowiązku uzgodnienia o którym mowa w § 3 ust.2 lub odmowa uzgodnienia mimo
uzasadnionych potrzeb oddziału.
d) nie udokumentowania w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy przez Wykonawcę zawarcia
umowy od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 11 ust. 2 lub brak przedłużenia takiej umowy w
okresie objętym niniejszą umowę;
e) utraty przez Wykonawcę prawa wykonywania zawodu, zawieszenia w tym prawie lub nieobecności
spowodowanej tymczasowym aresztowaniem.
4.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje w następnym dniu po doręczeniu pisemnego
oświadczenia lub w dacie wskazanej przez składającego oświadczenie.

5. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
Wynagrodzenie
§ 17
1. Strony zgodnie ustalają, że za świadczone w ramach niniejszej umowy usługi Udzielający zamówienie
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:
( wynagrodzenie zostanie wpisane w umowę zgodnie ze złożona ofertą)
1) wynagrodzenie w wysokości …………………..zł brutto za godzinę do wysokości stanowiącej iloczyn stawki
godzinowej x ilość godzin przepracowanych w miesiącu z uwzględnieniem zapisów § 8. (nie dotyczy
Ordynatorów Oddziałów lub Zastępców Ordynatorów posiadających umowę o pracę)
2) wynagrodzenie w wysokości …………………..zł brutto za godzinę do wysokości stanowiącej iloczyn stawki
godzinowej x ilość godzin przepracowanych w miesiącu z uwzględnieniem zapisów § 8 z
zastrzeżeniem, iż ilość godzin świadczonych usług nie może przekroczyć 6 godzin dziennie w dni
robocze. ( dotyczy Ordynatorów Oddziałów lub Zastępców Ordynatorów posiadających umowę o
pracę)
3) stawka za dyżur lekarski za godzinę………………………………………………………………………………………………..
4) wynagrodzenie za wykonywane usługi w zakresie wszczepia i nadzoru portów naczyniowych w
wyznaczonym dniu zgodnie z planem udzielania świadczeń po za okresem świadczenia innych usług
……...…………zł
5) wynagrodzenie za wykonywane usługi w zakresie usunięcia i nadzoru portów naczyniowych w
wyznaczonym dniu zgodnie z planem udzielania świadczeń po za okresem świadczenia innych usług
……...…………zł
6) za usługi wykonywane w postaci gotowości (pod telefonem) w maksymalnej wysokości ……………..
brutto za godzinę, do wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej x ilość godzin gotowości (pod
telefonem) w miesiącu

7) stawka godzinowa za wykonywane usługi w POZ……………………………………………………………………………….
8) stawka godzinowa za wykonywane usługi w SOR……………………………………………………………………………….
9) stawka godzinowa za wykonywane usługi w Oddziale Neurochirurgicznym i Pracowni
Hemodynamicznej……………………………………………………………..…………………………………………
10) stawka za dyżur lekarski za godzinę wykonywanie usługi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii ……………………………………………………………………………..
11) wynagrodzenie miesięczne w wysokości odpowiadającej ……………..% sfinansowanych przez NFZ
świadczeń dla danego zakresu świadczeń zdrowotnych proporcjonalnie do ilości osób udzielających
świadczeń w poradni odzwierciedlającej stopień zaangażowania Wykonującego w realizację tych
świadczeń w Poradni wykonywanych wyłącznie w ramach realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem
świadczeń realizowanych na Oddziale Szpitalnym.
12) świadczenia rozliczane przez NFZ w trybie za osobodzień wynagrodzenia …………..% wartości
udzielanych świadczeń w Hospicjum Domowym sfinansowanych przez NFZ rozliczanych narastająco
wykonywanych wyłącznie w ramach realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem świadczeń
realizowanych na Oddziale Szpitalnym .
13) świadczenia rozliczane przez NFZ w trybie za osobodzień wynagrodzenia …………..% wartości
udzielanych świadczeń w zakresie żywienia pozajelitowego sfinansowanych przez NFZ rozliczanych
narastająco wykonywanych wyłącznie w ramach realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem świadczeń
realizowanych na Oddziale Szpitalnym .
2. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy wypłacane będzie na podstawie poprawnie złożonego rachunku
wraz z zestawieniem liczby godzin świadczonych usług zgodnym z zestawieniem przewidzianym programem
„Planowanie Pracy”, wystawianego przez Wykonującego i potwierdzonego pod względem merytorycznym przez
osobę kierującą komórką medyczną, złożonym w siedzibie Udzielającego :
1) do 7-go dnia następnego miesiąca, płatnych w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca,
2) po piętnastym dniu następnego miesiąca, płatnych w terminie 14 dni licząc od dnia poprawnie złożonego
rachunku.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………..
§ 18
Wykonujący osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Zakres zakazu konkurencji
§ 19
1. Wykonujący zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w
stosunku do działalności prowadzonej przez Udzielającego zamówienia, a określonej w jego dokumentach
statutowych z zastrz. § 20.
2. Za działalność konkurencyjną należy rozumieć działalność polegającą na świadczeniu usług zdrowotnych
poprzez posiadanie kontraktów oraz ubieganie się o kontrakt na świadczenia zdrowotne z NFZ w tych samych

zakresach świadczeń oraz dla tego samego obszaru udzielania świadczeń medycznych, w których Wykonujący
wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej z Udzielającym zamówienia i które są dokonywane
przez Wykonującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej .
3. Ponadto za działalność konkurencyjną należy rozumieć również działalność innych podmiotów wykonujących
działalność leczniczą tj. posiadających kontrakt na świadczenia zdrowotne z NFZ w tych samych zakresach
świadczeń oraz dla tego samego obszaru udzielania świadczeń medycznych, w których Wykonujący wykonuje
swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej z Udzielającym zamówienia i które są dokonywane przez
Wykonującego na rzecz innego podmiotu , w których to podmiotach Wykonujący:
a) jest związany umową o pracę,
b) pozostaje w szeroko rozumianym stosunku zlecenia ( np. doradztwo)
c) świadczy usługi agencyjne, wykonuje usługi w ramach umowy o dzieło oraz zlecenia i pod innym
jakimkolwiek tytułem prawnym w podmiotach konkurencyjnych,
d) prowadzi działalność gospodarczą lub wykonuje inne usługi zarówno pośrednio, jak i na własny rachunek,
samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie,
§ 20
1. Wykonujący zamówienie może podjąć działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Udzielającego
zamówienie - w rozumieniu § 19 niniejszej umowy, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Udzielającego zamówienie.
2. Przed uzyskaniem zgody Udzielającego zamówienie, o której mowa w § 20 ust. 1 Wykonujący zamówienie ma
obowiązek poinformować Udzielającego zamówienie na piśmie o tym, na rzecz jakiego podmiotu zamierza
prowadzić działalność konkurencyjną (z podaniem nazwy tego podmiotu), a także ma obowiązek
poinformować na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakiej formie i w jakim wymiarze czasu zamierza
prowadzić działalność konkurencyjną.
§ 21
1. Wykonujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których
dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których
Udzielający zamówienie podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie
mogłoby narazić Udzielającego zamówienie na szkodę.
2. W szczególności Wykonujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych
przez Udzielającego zamówienie technologii, organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności, a także
wszelkich poufnych danych dotyczących jego kontrahentów.
§ 22
1. W razie naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Wykonującego będzie on
zobowiązany do zapłacenia na rzecz Udzielającego zamówienie kary umownej w wysokości trzykrotnego
miesięcznego wynagrodzenia w chwili naruszenia zakazu konkurencji.
2. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kary umownej strony zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Kary umowne

§ 23
2. Wykonujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
po informacji od Kierownika komórki medycznej w wysokości 1,5 - krotnej stawki godzinowej za każdą nie
przepracowaną osobiście godzinę dyżuru jaki zobowiązany był świadczyć zgodnie z paragrafem 2 i 3 niniejszej
umowy oraz w wysokości 1,5- krotnej stawki godzinowej za każdą rozpoczętą, nie przepracowaną osobiście
godzinę pracy jaką zobowiązany był świadczyć poza dyżurami.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Udzielającego zamówienie z winy Wykonującego na podstawie § 24
umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym § 16 ust a-d, Wykonujący będzie
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia.
4. Kary te mogą zostać potrącone z zobowiązań Udzielającego zamówienie.
5. Udzielający zamówienie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za szkody przekraczające wartość
zastrzeżonej kary umownej.
§ 24
W przypadku nieprzystąpienia do realizacji przedmiotowej umowy przez Wykonującego, Udzielający zamówienie
ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonującego.
Postanowienia końcowe
§ 24
(dotyczy Ordynatorów Oddziałów lub Zastępców Ordynatorów posiadających umowę o pracę)
1.

Niniejsza umowa nie obejmuje swym zakresem jakichkolwiek czynności związanych z pełnieniem przez
Wykonującego funkcji Ordynatora Oddziału ………………….na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy o
pracę z dnia ……………. r.

2.

Strony zgodnie postanawiają, iż realizowanie niniejszej umowy nie może następować równolegle z
wykonywaniem umowy o pracę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani też ze sobą kolidować, pod
rygorem skutków prawnych.
§ 25

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki, a ich zmiana jest zmianą umowy
§ 26
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będą odpowiednie rzeczowo sądy powszechne
właściwe ze względu na siedzibę Udzielającego zamówienie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonujący

Udzielający zamówienia

Załącznik Nr 1 do umowy nr ….............................

Jelenia Góra,

Oświadczenie dla zakresu Oddział …..................
Jako strona umowy o świadczenie usług medycznych nr ….............. z dnia …............. zawartej z
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, zobowiązuję się do wykonywania
czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy w Oddziale................w ilości nie mniejszej niż …........... godzin
miesięcznie i w związku z powyższym upoważniam Udzielającego Zamówienia do wykazywania wyżej podanych
informacji w dokumentach i informacjach przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
…...................................................
Podpis Wykonującego

