
 

 

Umowa na pełnienie konsultacji specjalistycznej 
 
Zawarta w dniu …………….r. w Górkach Wielkich pomiędzy: 
 
Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o., ul. Harcerska 31, 43-
436 Górki Wielkie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w  Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529509, NIP: 548-266-79-22, REGON: 
072340754 
reprezentowanym przez: 

dr Marię Darlewską-Turant – Prezesa Spółki 
zwanym  w  dalszej części  umowy  „Zamawiającym,” 

 
a 

…………………………………………………………………………………………………………, zwanym w  dalszej części  
umowy „Wykonawcą” 
 
 
Przedmiotowa umowa została zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej (tekst jednolity: t.j. Dz. U. 2021, poz. 711 ze zm.); ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.0.1285 ze zm.) rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 866). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie konsultacji specjalistycznej w  Ośrodku 
Lecznicznej-Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich na rzecz osób zgłaszających się po 
świadczenia zdrowotne do Zamawiającego. 
2. Pełnienie opieki lekarskiej, o której mowa w ust. 1 następować będzie wg. ustalonego grafiku. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z regulaminami 
Ośrodka  „Bucze” w Górkach Wielkich obowiązującymi w siedzibie Zamawiającego, Kartą Prawa 
Pacjenta oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 
 

§ 3 
Strony uzgadniają następujące warunki świadczenia usług objętych umową: 
1. Konsultacje specjalistyczne wykonywane będą wg zapotrzebowania Zamawiającego. 
2. Każde wykonane świadczenie powinno być opisane przez lekarza specjalistę, zgodnie                        
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych                 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2011 r. poz. 653 z póżn. zm.) 
3. Świadczenia zlecane będą przez Zamawiającego w ilości uzależnionych od jego aktualnych 
potrzeb. 
4. Świadczenia objęte niniejszą umową realizowane będą w pomieszczeniach Zamawiającego    
w Górkach Wielkich wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, 
atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku. 
 

§ 4 
1. Grafik pracy, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostanie uzgodniony przez Strony umowy oraz 
przekazany do Wykonawcy, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem okresu, którego plan ten 
będzie dotyczył. 
 

§ 5 
1. Wykonawca będzie dysponował w sposób fachowy i zgodny z przeznaczeniem lokalem wraz    
z wyposażeniem należących do Zamawiającego w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej 
umowy. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na mieniu 
Zamawiającego. 



2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pełną sprawność sprzętu i aparatury medycznej 
niezbędnej do udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy oraz zapewnia serwis i okresowe 
przeglądy tych urządzeń, a Wykonawca zobowiązuje się do dbałości o powierzony sprzęt i aparaturę 
medyczną. Środki udostępnione przez Zamawiającego nie mogą być używane w innych celach niż 
określonych. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapewnia świadczenie usług objętych niniejszą umową, zgodnie ze swoimi 
kwalifikacjami zawodowymi i należytą starannością. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanej przerwie w 
udzieleniu świadczeń, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i winien uzyskać na nią zgodę 
Zamawiającego. 
3. W sytuacjach losowych Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego o braku 
możliwości realizacji świadczeń. 
4. Powierzenie wykonania tych usług innej osobie może nastąpić tylko z uzasadnionych  
przyczyn i za pisemną zgodą Zamawiającego. 
5. W przypadku określonym ust. 4 Wykonawca może powierzyć obowiązki wynikające z 
niniejszej umowy osobie trzeciej, spełniającej wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spełniającej warunki wymagane od Wykonawcy, która 
w tym czasie jest wyłącznie zastępcą Wykonawcy. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
osoby trzecie, które udzielają tych świadczeń zdrowotnych w zastępstwie Wykonawcy. 
7. Osoby trzecie zastępujące Wykonawcę winny być ubezpieczone od odpowiedzialności 
cywilnej. 
8. Koszty zastępstwa ponosi Wykonawca. 

 
§ 7 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów 
medycznych i stosowanie procedur medycznych. 
2. Badania diagnostyczne oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne realizowane będą              
w ramach komórek organizacyjnych Zamawiającego bądź w placówkach przez niego wskazanych. 
 

§ 8 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń z zachowaniem należytej staranności, zgodnie 
z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami, środkami zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki lekarskiej. 

 
§ 9 

Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne szkolenie z zakresu BHP 
oraz aktualne badania lekarskie. Badania lekarskie Wykonawca wykonuje na swój koszt. 

 
§ 10 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji medycznej                                  
i sprawozdawczości, zgodnie z przepisami oraz standardami obowiązującymi w szpitalu w sposób 
rzetelny, dokładny i czytelny. 
 

§ 11 
Wykonawca przy udzielaniu świadczeń objętych umową zobowiązany jest do używania własnej 
odzieży roboczej spełniającej wymagane standardy oraz jej prania i renowacji na własny koszt. 
 

§ 12 
Strony zgodnie ustalają, że kontrolę w zakresie świadczeń będących przedmiotem umowy będzie 
sprawował Kierownik Podmiotu Leczniczego. 
 

§ 13 
 1. Za świadczone usługi, wymienione w § 1 Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie        
w wysokości  …………… zł brutto (słownie:………) za 1 konsultację specjalistyczną, w ilości 
średniomiesięcznie……h 



 2. Wypłata należności następować będzie w terminach miesięcznych, na podstawie 
prawidłowego rachunku wystawionego przez Wykonawcę, zawierającego dokładną ilość godzin                          
z pełnionej opieki lekarskiej w danym miesiącu. 
3. Rachunek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
4. Rachunek, o którym mowa w ust. 2 za miesiąc, za który ma zostać wypłacone wynagrodzenie, 
Wykonawca składa w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. Wypłata nastąpi w terminie do 
30 dni, licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku przez Wykonawcę na wskazane przez niego 
konto. Za datę spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku 
Zamawiającego. 
5. Wykonawca oświadcza, że samodzielnie rozlicza się z ZUS-em i Urzędem Skarbowym z tytułu 
ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. 
 

§ 14 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wykorzystany do usług sprzęt i aparaturę 
medyczną stanowiącą własność Zamawiającego tylko w odniesieniu do szkód wyrządzanych z winy 
umyślnej. 
2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń z zakresu umowy ponosi 
Wykonawca. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń objętych zakresem umowy zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami  (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. z 2019 r. poz. 866) 
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Kopia polisy stanowi załącznik 
do umowy. W przypadku nie wywiązania się z tych obowiązków stosuje się § 16 ust. 3 pkt b. 
 

§ 15 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

 
§ 16 

 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a) bezzasadnej odmowy lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę, 
b) nieudokumentowania przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zawarcia 
przez niego umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.   
o zakładach opieki zdrowotnej. 
 

§ 17 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy wskazane we 
wstępie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji  niniejszej umowy. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości cofnięcia w dowolnym 
momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Administrator Danych Osobowych: 
 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.  
ul. Harcerska 31 



43-436 Górki Wielkie 
email: iodo@osrodek-bucze.pl         
 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych: 

 

1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa; 
 

2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów 
prawa; 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa  
 w szczególności w celach archiwalnych; 

 
4. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  
podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu; 

 
5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań 

objętych przepisami prawa niezbędne. 
 

 
       Zamawiający                                                                                                              Wykonawca  

 
 
 
 
 


