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UMOWA nr ……………… 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

 

zawarta w dniu …………………… r. w Sejnach pomiędzy Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Dr Edwarda Rittlera 2, NIP: 

8441784785, REGON: 790317340, reprezentowanym przez: 

1. ……………….., 

2. Z kontrasygnatą Głównego Księgowego ……………………………, 

zwanymi w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

a   

……………………………….. 

posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, nr  

dyplomu …………………………. zamieszkałym ………………………………….. Pesel ………………………………. zwanym 

dalej „Zleceniobiorcą”, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na świadczenie zdrowotne o następującej treści: 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 711 z późn. zm.). 

2. Kodeks Cywilny. 

 

§ 1. 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiązek 

udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego 

zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie 

życia, a także w razie wszelkich innych zachowań, zwanych dalej także 

przedmiotem umowy. 

2. Zleceniobiorca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem 

umowy w zakresie wynikającym z wszystkich umów zawartych przez 

Zleceniobiorcę, w szczególności wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji 

zagrożenia życia lub zdrowia, których udzielenie należy do obowiązków 

Zamawiającego. 

3. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Zleceniobiorcę zgodnie 

z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami oraz ze 

szczególną starannością. 

4. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

Zleceniobiorca jest samodzielny i niezależny od Zleceniodawcy w zakresie 

wyboru metody i zakresu udzielanego świadczenia. W zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu 

zawodu ratownika medycznego, Zleceniobiorca ma prawo zlecania określonych 

czynności innym członkom personelu medycznego w przypadku kierowania pracą 

zespołu. 

5. Przy udzielaniu medycznych czynności ratunkowych, w ramach zespołu 

ratownictwa medycznego, w którym uczestniczy lekarz systemu, Zleceniobiorca 

podlega jego decyzjom w zakresie tych czynności. 
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6. Zleceniobiorca nie może odmówić wykonywania zadań i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy są świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie zgodnym 

z posiadanym przez Zleceniobiorcę zawodem ratownika oraz posiadanymi 

uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, realizowane: 

a) w zespołach ratownictwa medycznego: 

- specjalistycznym „S", 

- podstawowym „P", 

b) w ambulansie transportowym „T”, 

c) transport sanitarny w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

d) na Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ w Sejnach. 

2. Realizacja przedmiotu umowy polega na wykonywaniu zadań: 

a) ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego, 

b) ratownika medycznego w ambulansie transportowym „T”, 

c) ratownika medycznego w transporcie sanitarnym w związku z 

przeciwdziałaniem CODID-19, 

d) pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w przypadku 

katastrof, klęsk żywiołowych, wystąpienia innych nadzwyczajnych zagrożeń 

bądź potrzeb wynikających z bieżących zadań Zamawiającego, 

3. pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w ambulansie 

„T” („dyżur pod telefonem”). 

4. .Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy określa Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych 

i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2478) oraz 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych 

procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez 

dyspozytora medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1703). 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w rejonie 

operacyjnym Pogotowia Ratunkowego Zleceniodawcy oraz w sąsiednich rejonach 

operacyjnych. 

2. W przypadku udzielania świadczeń w ambulansie transportowym „T” 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie 

całego kraju. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z organizacją czasu i pracy 

zespołów wyjazdowych oraz ambulansu transportowego „T” Zleceniodawcy, 

wymienionych w § 2. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do ustalania a także dokonywania zmian: 

a) czasu (dni, godzin) udzielania świadczeń przez poszczególne zespoły 

wyjazdowe oraz zespół ambulansu transportowego „T”, 

b) liczby, rodzajów, nazw oraz miejsc stacjonowania zespołów, 
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c) składu zespołów oraz personelu współdziałającego z Wykonawcą przy 

udzielaniu zamówionych świadczeń, 

d) miejsc udzielania świadczeń przez Wykonawcę. 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem 

określającym miesięczny rozkład czasu udzielania świadczeń, ustalonym przez 

Zleceniodawcę przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego wykonywania 

przedmiotu umowy. 

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wyznaczania Zleceniobiorcy dodatkowych 

godzin udzielania świadczeń, w różnych zespołach Pogotowia Ratunkowego 

Zleceniodawcy oraz w ambulansie transportowym „T”, w razie zaistnienia 

okoliczności mogących naruszyć ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych przez 

Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma obowiązek udzielać świadczeń w czasie 

wyznaczonym w powyższym trybie, chyba że zapewni zastępstwo zgodnie 

z postanowieniami §6 ust. 2 i 3. 

3. Ze strony Zleceniodawcy kontrolę nad właściwym wykonywaniem przedmiotu umowy 

będzie sprawował kierownik lub osoba wyznaczona przez niego, w ramach której 

realizowana jest usługa objęta niniejszą umową. 

§ 5. 

Zleceniobiorca nie może wykonywać przedmiotu umowy przez osobę trzecią, za 

wyjątkiem przypadku wskazanego w § 6 ust. 2 i 3. 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy ustalanym 

przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego 

wykonywania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku braku możliwości osobistego udzielania świadczeń przez 

Zleceniobiorcę z powodu choroby, wyjazdu lub innych okoliczności obiektywnie 

uzasadniających nieobecność, Zleceniobiorca ma obowiązek powierzyć udzielanie 

świadczeń innemu ratownikowi medycznemu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zastępcze udzielanie świadczeń, o którym mowa w ust. 2, może być powierzone 

wyłącznie ratownikowi medycznemu związanemu z Zleceniobiorcą, posiadającemu 

kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń, których dotyczy zastępstwo 

oraz uprzednio pisemnie zaakceptowanemu przez Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Zleceniobiorca obowiązany jest w zakresie przedmiotu umowy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) w czasie świadczenia usług zobowiązany jest przebywać na terenie 

Pogotowia Ratunkowego Zleceniodawcy. 

b) zespoły wyjazdowe wyjeżdżają niezwłocznie na zlecenie dyspozytora. 

c) poszczególne zlecenia wyjazdowe powinny być realizowane w całości 

przez ten sam zespół. 

d) kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest lekarz, a 

w przypadku braku lekarza pielęgniarka lub ratownik medyczny wyznaczony 
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przez Zleceniodawcę. Polecenia kierownika zespołu mają rangę 

natychmiastowej wykonalności. 

e) Zleceniobiorca nie może zakończyć udzielania świadczeń zdrowotnych 

i opuścić zespołu, w którym realizuje przedmiot umowy, do czasu objęcia 

czynności w sposób i w zakresie zabezpieczającym ciągłość udzielania 

świadczeń przez innego ratownika medycznego lub osobę wyznaczoną przez 

Zleceniodawcę. 

f) podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Zleceniobiorca nosi odzież 

ochronną i roboczą spełniającą wymogi stosowane u Zleceniodawcy 

w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu oraz wzornictwa. 

g) w przypadku pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w ambulansie transportowym „T”, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest, w ciągu 20 minut od otrzymania zgłoszenia od Zleceniobiorcy, 

przystąpić do wykonywania świadczeń w ambulansie transportowym „T”. 

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad wymienionych 

w ust. 1, a także rozszerzenia ich zakresu odpowiednio do swoich 

uzasadnionych potrzeb. 

§ 8. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji 

udzielanych świadczeń, w tym dokumentacji medycznej, według zasad 

obowiązujących u Zleceniobiorcy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób merytorycznie rzetelny, 

winna być bardzo dobrze czytelna oraz zawierać kompletne dane wymagane dla 

poszczególnych rodzajów dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi wzorami 

dokumentów. 

3. Właścicielem dokumentacji, w tym medycznej, jest Zleceniodawca. 

Zleceniobiorca nie ma prawa udostępniania dokumentacji medycznej. 

4. Zleceniobiorca obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ponosi pełną odpowiedzialność 

z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego 

udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 

§ 9. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania cennika świadczeń 

zdrowotnych Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i standardów 

postępowania obowiązujących u Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych nie może 

świadczyć usług innych niż określone w umowie, nie może świadczyć usług na 

rzecz innych podmiotów świadczących usługi medyczne i pozamedyczne, a 

w szczególności nie może polecać usług zakładów pogrzebowych. 
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4. Zleceniobiorcę obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach 

pacjentów podmiotom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym 

zakładom pogrzebowym oraz zakaz udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek 

informacji o zakładach pogrzebowych i usługach pogrzebowych. 

§ 10. 

1. Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy 

zawodowej w formie kursów doskonalenia zawodowego przeprowadzonych przez 

uprawnione podmioty potwierdzanych dyplomem lub świadectwem ich ukończenia, 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbycia wskazanych przez Zleceniodawcę 

szkoleń bądź kontrolnych sprawdzianów teoretycznych lub praktycznych. 

§ 11. 

1. Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej 

przez Zleceniodawcę w czasie świadczenia usługi objętej umową oraz 

bezpośrednio przez rozpoczęciem jej świadczenia, w szczególności kontroli 

przebiegu wykonywalna przedmiotu umowy oraz kontroli sposobu i jakości 

udzielania świadczeń zdrowotnych, sprawdzenie stanu trzeźwości lub 

niepozostawania pod wpływem środków psychoaktywnych. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie i Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo 

kontroli przebiegu i jakości udzielanych przez Zleceniobiorcę świadczeń 

zdrowotnych, w tym kontroli prowadzonej przez uprawnione osoby w zakresie: 

a) sposobu udzielania świadczeń, 

b) gospodarowania mieniem Zleceniodawcy, 

c) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo – rozliczeniowej. 

3. Zleceniobiorca ma obowiązek poddania się kontroli uprawnionych podmiotów 

kontrolujących, reprezentujących Zleceniodawcę. 

§ 12. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2011 Nr 293, poz. 1728) i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 866 

ze zm.) Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy kopię 

aktualnej polisy OC.  

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 ulega 

rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Zleceniobiorca 

dostarczy Zleceniodawcy kopię nowej polisy ubezpieczenia na następny okres, 

najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne 

badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ratownika 
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medycznego. 

 

§ 13. 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

w zakresie przedmiotu umowy ponoszą solidarnie Zleceniodawca i Zleceniobiorca. 

2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym 

wykonaniem świadczeń zdrowotnych, jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby 

trzeciej lub u Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawcy przysługuje od Zleceniobiorcy roszczenie regresowe 

w wysokości kwoty zapłaconej przez Zleceniodawcę osobie trzeciej z tytuły 

szkody wyrządzonej przez Zleceniobiorcę przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych lub kwoty, której Zleceniodawca nie uzyskał lub musiał zapłacić 

podmiotowi finansującemu świadczenia zdrowotne w związku z nienależytym 

udzielaniem świadczeń przez Zleceniobiorcę. 

§ 14. 

1. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy: 

a) środki transportu sanitarnego wraz z paliwem oraz obsługę techniczną 

pojazdów, 

b) pomieszczenia przeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

c) aparaturę, sprzęt medyczny oraz inne sprzęty, środki i rzeczy 

stanowiące wyposażenie środków transportu sanitarnego oraz pomieszczeń, 

d) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, zgodnie z obowiązującymi 

standardami, 

e) miejsca wypoczynkowe w pomieszczeniach socjalnych, w miarę   

istniejących warunków lokalowych. 

2. Korzystanie z rzeczy i środków wymienionych w ust. 1 może odbywać się 

odpłatnie na podstawie odrębnej umowy najmu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy oraz w sposób 

odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu oraz nie obejmuje możliwości 

korzystania z nich przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich nie 

otrzymujących świadczeń w ramach niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca obowiązany jest do natychmiastowego informowania Zleceniodawcy 

o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub zniszczenia rzeczy określonych 

w ust. 1. 

§ 15. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymywania udostępnionych rzeczy w stanie 

umożliwiającym ich prawidłowe wykorzystanie. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji i ponoszenia kosztów napraw 

i bieżącej konserwacji udostępnionych rzeczy. 

3. Na czas trwania naprawy Zleceniodawca zapewni środki zamienne. 

§ 16. 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody 

za zniszczenie lub utratę udostępnionych rzeczy w przypadku, gdy 

Zleceniodawca udowodni, że szkoda powstała z winy Zleceniobiorcy, a 
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w przypadku powierzenia Zleceniobiorcy rzeczy do wyłącznego użytku, 

Zleceniodawca korzysta z domniemania winy Zleceniobiorcy. 

 

§ 17. 

1. Ustala się wynagrodzenie za świadczenie usług medycznych wymienionych w ten 

sposób, że: 

a) za świadczenie usług medycznych wymienionych w § 2. pkt. 1) lit. a), b) 

oraz d) ustala się stawkę za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych 

w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ………………..); 

b) za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w Ambulansie transportowym „T” wymienionych w § 2. pkt. 1) 

lit. b) w wysokości ……………… brutto (słownie: ………..); 

c) za świadczenie usług medycznych wymienionych w § 2. pkt. 1) lit. a) 

ustala się dodatek wyjazdowy za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w 

Zespołach Wyjazdowych „P” i „S” w wysokości 30% brutto stawki godzinowej 

określonej w ust. 1 lit. a) za każda godzinę pracy; 

d) za świadczenie usług medycznych wymienionych w § 2. pkt. 1) lit. c) 

ustala się stawkę za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 

……………… zł brutto (słownie: ………………..).” 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wprowadzenia przepisu prawa 

przyznającego dodatkowe wynagrodzenie ratownikom medycznym przyjmującym 

zamówienie przysługiwać będzie ponad kwotę wskazaną w pkt. 1 ust. 1) 

dodatkowo dodatek ministerialny za każdą godzinę udzielania świadczeń 

w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin świadczonych usług.  

3. Należność Zleceniobiorcy za świadczenie usług wskazanych w § 2. pkt. 1) 

stanowić będzie: 

a) iloczyn stawki za 1 godzinę udzielanych świadczeń wskazanych w ust. 1 

i liczby faktycznych godzin udzielania świadczeń w danym miesiącu, 

b)   iloczyn stawki za 1 godzinę pozostawania w gotowości do udzielania 

świadczeń zdrowotnych wskazanych w ust. 1 lit. b) i liczby faktycznych 

godzin pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń w danym miesiącu. 

4. Należności wypłacane będą za okresy miesięczne. Podstawą do obliczenia 

i zapłaty należności będzie poprawnie wystawiony przez Zleceniobiorcę 

rachunek, potwierdzony pod względem merytorycznym i formalnym przez 

Zleceniodawcę. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia, w formie pisemnej, 

informacji o ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu kalendarzowym w 

terminie do 5-go dnia miesiąca następnego. 

6. Na rachunku wyszczególnione będą: 

a) okres (miesiąc), którego dotyczy dokument, 

b) liczba godzin udzielania świadczeń z podziałem na poszczególne 

zespoły wraz z ich określeniem, 

c) stawki jednostkowe, 

d) kwota należności. 
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7. Zapłata należności następować będzie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania rachunku wraz z informacją określoną w pkt. 5, przelewem 

na konto bankowe wskazane w rachunku: ………………………………………………. przy czym za datę 

zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zleceniobiorcy. 

8. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i obowiązkowym 

składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniodawca jako płatnik składek 

potraci je z wynagrodzenia i przekaże je uprawnionym organom. 

9. Zleceniodawca zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o każdej zmianie 

dotyczącej podstawy do opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej z innym 

podmiotem, wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia o należne składki. 

10. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy 

przenosić wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu 

zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek określonych 

w ust. 1. 

12. Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy nie przysługują żadne 

świadczenia i uprawnienia przewidziane w ustawodawstwie pracy dla osób 

zatrudnionych w stosunku pracy. 

§ 18. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniobiorca zobowiązany jest: 

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia 

występujące u Zleceniodawcy oraz obowiązujące procedury, 

b) wykonywać świadczenia w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym 

zakresie poleceń i wskazówek przez Zleceniodawcy, 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania aktów 

prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u Zleceniodawcy, 

d) Zleceniobiorca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania 

przepisów określających prawa pacjenta, 

e) Zleceniobiorca zobowiązuje się do udokumentowania obecności poprzez 

złożenie podpisu na liście obecności. Brak podpisu uznany będzie jako 

nieobecność na dyżurze. 

§ 19. 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od ………………………. do ……………  

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, 

gdy Zleceniobiorca utraci trwale uprawnienia konieczne do wykonywania 

przedmiotu umowy lub zawieszenia realizacji umowy na czas utraty zdolności 

do pracy. 

3. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku trwałego 

zaprzestania przez Zleceniobiorcę działalności w zakresie wykonywania 

świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, udzielania świadczeń 

zdrowotnych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 
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4. Rozwiązanie umowy następuje, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie 

ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonanie albo 

nastąpi taka zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, która 

wykluczy możliwość kontynuowania umowy. 

5. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, a w szczególności: choroby, 

ważnych zdarzeń losowych itp. uniemożliwiających dalsze realizowanie umowy. 

Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej. 

6. Umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku nieudokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy 

przez Zleceniobiorca zawarcia przez niego na czas trwania niniejszej umowy 

- umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

7. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

a) Nie wykonana zobowiązania wskazanego w §2 pkt. 2. 

b) powierzenia przez Zleceniobiorca wykonania świadczenia osobie 

trzeciej, z zastrzeżeniem  postanowień niniejszej umowy, 

c) nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę oraz niestosowania się do 

innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy obowiązków, 

d) podejmowania   lub   prowadzenia   przez   Zleceniobiorcę    działań    

oczywiście  niekorzystnych dla Zleceniodawcy. 

§ 20. 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami winny być rozstrzygane 

w drodze negocjacji, a jeśli nie przyniosą one skutku to sprawę rozstrzyga 

sąd cywilny właściwy dla miejsca zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji 

niniejszej umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z 

umową. 

§ 21. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne regulujące przedmiot niniejszej umowy. 

§ 22. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zleceniodawcy oraz jeden dla Zleceniobiorcy. 

              

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 


