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Umowa nr ../ZP/2022/k (projekt umowy) 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów okulistycznych przecięcia 

wtórnego błony po zaćmie lub nacięcia tęczówki z użyciem lasera 
 

 
zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17B, 31-723 
Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000005551, NIP 945-18-45-098, REGON 351565061, 
reprezentowanym przez ………………………………………., zwanym dalej 
„Zleceniodawcą”, 
a  
……………………………. prowadzącą/ym Indywidualną praktykę lekarską (REGON: 
………………, NIP:………………; nr księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą:……………..), zamieszkałą/ym w ………….., 
………………………….., posiadającą/ym aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza nr 
………………, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 
 
w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 

§ 1 
1. Niniejszą umową Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystując 

posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do wykonywania na rzecz pacjentów 
Zleceniodawcy usług medycznych w zakresie zabiegów okulistycznych przecięcia 
wtórnego błony po zaćmie lub nacięcia tęczówki z użyciem lasera, zgodnie             
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Usługi te odbywać się będą  w pomieszczeniach 
Zleceniodawcy i przy użyciu jego sprzętu. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  
a. rzetelnego wykonywania usług lekarskich zgodnie z aktualną wiedzą medyczną               

i Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz właściwymi przepisami prawa, 
b. wykonywania wszystkich niezbędnych czynności medycznych zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w reprezentowanej specjalizacji, 
c. znajomość i przestrzeganie praw pacjenta, 
d. prowadzenia aktualnej i systematycznej dokumentacji pacjentów zgodnie ze 

standardami oraz regulacjami wewnętrznymi prowadzenia dokumentacji 
obowiązującymi w Szpitalu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  

e. do zachowania w tajemnicy informacji, które mogą mieć wpływ na stan 
bezpieczeństwa Szpitala - zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej 
zakończeniu.  

f. przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów porządkowych, norm ISO, 
sanitarno-epidemiologicznych, bhp i przeciwpożarowych itp.  

g. zapewnienia ciągłości wykonywania świadczeń 
3. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zleceniobiorca nie 

podlega kierownictwu Zleceniodawcy, jest samodzielny i niezależny od Zleceniodawcy, 
w tym w zakresie wyboru metody terapeutycznej oraz nadzoru nad czynnościami innego 
personelu pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem.                  
W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów 
o wykonywaniu zawodu lekarza oraz przepisów o zawodzie pielęgniarki i położnej, 
Zleceniobiorca ma prawo zlecania określonych czynności fachowemu personelowi 
medycznemu pracującemu u Zleceniodawcy. Powyższe nie wyłącza obowiązku 
stosowania się przez Zleceniodawcę do obowiązujących u Zleceniodawcy regulaminów             
i ustalonych zasad udzielania świadczeń  zdrowotnych. 
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4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do 
wykonywania niniejszego zlecenia.  

 
§ 2 

1. Usługi medyczne opisane w §1 będą udzielane w czwartki od godz. 07:15 do godz. 
10:00 w Przychodni Przyszpitalnej.  

2. Dla należytego wykonania niniejszej umowy Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy 
sprzęt i aparaturę medyczną oraz materiały medyczne i środki farmaceutyczne. 
Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest rodzaj oraz jakość sprzętu i aparatury 
medycznej, jakim dysponuje Zleceniodawca oraz, że nie zgłasza zastrzeżeń, co do jego 
stanu technicznego. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłaszać Zleceniodawcy informacje o niesprawności 
sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które mogłyby spowodować ujemne 
następstwa u pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy ich 
wykorzystaniu. 

4. Usługi zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być niezbędne, celowe, 
kompleksowe a ordynowanie środków leczniczych i pomocniczych, materiałów 
medycznych, leków będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz z uwzględnieniem aktualnej wiedzy i praktyki medycznej. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie korzystać z pomieszczeń i urządzeń 
Zleceniodawcy wyłącznie w celu udzielania świadczeń, będących przedmiotem 
niniejszej umowy. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego traktowania pacjentów Zleceniodawcy 
oraz przestrzegania praw pacjenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 3  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa w czasie przerwy                         
w udzielaniu świadczeń, choroby lub innej nieobecności.  

2. Osoba, która w zastępstwie Zleceniobiorcy będzie wykonywać świadczenia objęte 
niniejszą umową winna posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane niniejszą umową 
nie niższe od kwalifikacji Zleceniobiorcy. Zastępstwo jest dopuszczalne jedynie przez 
lekarza, który świadczy usługi medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym            
w Krakowie w zakresie opieki okulistycznej.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wskazać Zleceniodawcy osobę zastępcy w terminie              
co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia udzielania świadczeń przez zastępcę 
Zleceniobiorcy. Zmiana osoby udzielającej świadczeń wymaga zgłoszenia Kierownikowi 
Działu Zatrudnienia i Płac.  

4. Zleceniobiorca będzie samodzielnie rozliczał się z osobą zastępującą go przy wykonaniu 
niniejszej umowy, a zastępcy Zleceniobiorcy nie przysługują względem Zleceniodawcy 
żadne roszczenia z tytułu świadczeń wykonanych na podstawie niniejszej umowy. 
Jednorazowo okres zastępstwa nie może trwać dłużej niż 21 dni.  
 

§ 4 
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zleceniodawcę ogólnej kontroli 

wykonywanych usług oraz czynności kontrolnych zmierzających do ustalenia 
prawidłowego przebiegu realizacji umowy. 

2. Uprawnienia kontrolne obejmują w szczególności: 
a. prawo kontroli przebiegu wykonywania usługi zdrowotnej i jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych,  
b. prawo żądania informacji w zakresie wykonywanych usług, 
c. prawo kontroli sposobu i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej  
d. prawo kontroli przestrzegania regulaminów dotyczących porządku udzielania 

świadczeń zdrowotnych, obowiązujących u Zleceniodawcy. 
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3. Kontrolujący muszą posiadać upoważnienie Dyrektora Szpitala, zaś czynności kontrolne 
dotyczące spraw medycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 

4. W rezultacie przeprowadzonej kontroli Zleceniodawca może wydawać Zleceniobiorcy 
zalecenia pokontrolne wyznaczając termin ich realizacji lub skorzystać z innych 
uprawnień przysługujących mu z mocy postanowień tej umowy. 

5. Zalecenia pod rygorem nieważności wydawane będą na piśmie. 
6. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą 
a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  
umowy zasad wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz RODO.  

 
§ 5 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zleceniodawca i Zleceniobiorca. 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione przez 
Zleceniodawcę w związku z realizacją niniejszej umowy inne opisane w ust. 1, a będące 
następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku 
należytej staranności.  

3. Jeżeli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, do naprawienia szkody 
wyrządzonej przez Zleceniobiorcę będzie zobowiązany Zleceniodawca, Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do zwrotu wszelkich świadczeń poniesionych z tego tytułu przez 
Zleceniodawcę w pełnej wysokości. 

4. Zawarcie jakiejkolwiek innej umowy przez Zleceniobiorcę z osobą trzecią nie może w 
żaden sposób wpływać na prawidłowość i terminowość usług wykonywanych w ramach 
niniejszej umowy. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkody 
wyrządzonej komukolwiek na skutek zaniechania lub opóźnienia w leczeniu, które będzie 
skutkiem niepodjęcia lub nieterminowego podjęcia czynności objętych niniejszą umową, 
w tym również ze względu na wykonywanie innej umowy wymienionej w zdaniu 
poprzedzającym. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za udostępnioną mu aparaturę medyczną                   
i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Zleceniodawcy, w zakresie, w jakim 
wykorzystanie tego sprzętu wiąże się ze świadczonymi przez Zleceniobiorcę usługami. 
W razie zawinionego ich uszkodzenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawienia 
wyrządzonej szkody. 

§ 6 
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na opóźnienie w wypłacie należnego wynagrodzenia                    

w sytuacji gdy Zleceniodawca nie uzyska w wyznaczonym terminie środków 
finansowych ze strony NFZ lub innego podmiotu finansującego usługę. W takim 
przypadku Zleceniobiorcy nie przysługuje wobec Zleceniodawcy roszczenie 
odszkodowawcze.  

2. W przypadku, gdy Zleceniodawca zobowiązany będzie do zwrotu w części lub w całości 
otrzymanego od NFZ lub innego podmiotu finansującego usługę wynagrodzenia, w 
wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, ten zobowiązany 
będzie zwrócić Zleceniodawcy pobrane wynagrodzenie w takiej samej proporcji.  

3. Strony ustalają, że w razie gdy Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
własnego kontrahenta (podmiotu finansującego usługę) kary umownej z tytułu 
niewykonania lub nienależytego usługi, Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić 
Zleceniodawcy zapłacone przez niego kary umowne w części, w której kary te naliczone 
zostały w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
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§ 7 
1. Zleceniobiorca oświadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zarówno 

w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności z tytułu czynów 
niedozwolonych, za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do utrzymania 
tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Strony ustalają, że 
minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
Zleceniobiorcy w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową 
ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 75.000 euro.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedkładania każdorazowo uaktualnionych 
dokumentów dotyczących wykonywania tej umowy, a w szczególności polisy 
ubezpieczeniowej – bez wezwania przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy polisa nie 
obejmuje całego okresu, na który została zawarta niniejsza umowa, Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do przedłużenia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na czas 
obowiązywania niniejszej umowy. Złożenie potwierdzenia przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia bądź faktu zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia, powinno nastąpić najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej 
umowy/polisy.  

3. Zleceniodawca rozwiąże niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku 
nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez 
Zleceniobiorcę, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, o której mowa w ust. 1. 

§ 8 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne za pełny miesiąc świadczonych 

(wykonanych) usług, o których mowa w §1 umowy, w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wartość faktury stanowić będzie (za zabiegi okulistyczne przecięcia wtórnego błony po 
zaćmie lub napięcia tęczówki z użyciem lasera) iloczyn ………………… sumy ilości 
wykonanych i sprawozdanych do NFZ  punktów za udzielone świadczenia oraz ceny za 
punkt ustalonej na poziomie 1,25 zł., w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
umowy. 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia faktury za dany okres rozliczeniowy 
(miesiąc) do 10-go dnia następnego miesiąca.  

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe nr ………………………………… 
5. Zmiana konta bankowego, o którym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy            

i  dokonywana jest na podstawie pisemnego powiadomienia Zleceniobiorcy, 
przedłożonego Zleceniodawcy najpóźniej z fakturą, której zmiana konta dotyczy 

6. Zleceniobiorca samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej 
umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą 
i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

7. Ogólna liczba świadczeń zdrowotnych zależna będzie od zapotrzebowania 
Zleceniobiorcy.  
 

§ 9 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości: 

a. 100 zł - w przypadku, gdy Zleceniobiorca zagubi dokumentację medyczną pacjenta, 
nie sporządzi w terminie karty wypisu pacjenta ze Szpitala lub wypełni dokumentację 
medyczną niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwota kary umownej dotyczy 
każdego z błędnych, nieczytelnych lub nierzetelnych wpisów. 

b. 1 000 zł  - w przypadku nieudzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 
umowie, bez zabezpieczenia zastępstwa. 

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych, o których 
mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Zleceniobiorcy objętego rachunkiem wystawionym 
przez Zleceniobiorcę za ten miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi stwierdzenie jednej 
z okoliczności, stanowiących podstawę naliczenia kary umownej. Potrącenie kar 
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umownych nastąpi po poinformowaniu Wykonawcy oraz wystawieniu i przesłaniu do 
Wykonawcy obciążeniowej noty księgowej. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy.  

4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zleceniodawcę przeniesie wysokość 
zastrzeżonej i naliczonej kary umownej Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do pełnej 
wysokości poniesionej szkody. 

§ 10 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących 

przedmiot umowy w dniach i godzinach zgodnych z ustalonym harmonogramem. 
2. Harmonogram ustalany będzie na każdy miesiąc kalendarzowy z osobna,                                

a Zleceniobiorca będzie poinformowany o harmonogramie najpóźniej na 15 dni przed 
pierwszym dniem kolejnego miesiąca, w którym będzie udzielał świadczeń zdrowotnych 
objętych niniejszą umową. Wszelkie zmiany harmonogramu dokonywane przez 
Zleceniobiorcę muszą być zgłoszone i uzgodnione  ze stosowanym wyprzedzeniem                  
z Kierownikiem Działu Zatrudnienia i Płac i przez nią zaakceptowane. 

3. Planowaną nieobecność Zleceniobiorca jest obowiązany uzgodnić z Kierownikiem 
Działu Zatrudnienia i Płac co najmniej 14 dni wcześniej. Niezachowanie terminu 
uzgodnienia nieobecności i nie udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie traktowane 
jako rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy.  

4. W razie choroby lub innych zdarzeń losowych Zleceniobiorca jest obowiązany zgłosić 
nieobecność niezwłocznie. 

 
§ 11 

Strony zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w wykonaniu niniejszej umowy 
zgodnie z charakterem umów tego rodzaju oraz mając na względzie cel, dla którego umowa 
została zawarta. 
 

§ 12 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1.10.2022r. do dnia 30.09.2024r. 

 
§ 13 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia                   
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie                               
o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z powodu naruszenia przez 
Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) nieterminowego – w stosunku do ustalonego harmonogramu – rozpoczynania 
i kończenia świadczenia usług objętych umową, 

2) trzykrotnego niesporządzenia dokumentacji medycznej, błędnego jej 
sporządzenia, nieczytelnego lub nierzetelnego jej sporządzenia. Uprawnienie 
niniejsze nie wyłącza prawa Zleceniodawcy do naliczenia z tego tytułu kar 
umownych, 

3) nieprzestrzegania zasad i przepisów sanitarnych, 
4) zawinionego naruszenia praw pacjenta Zleceniodawcy, 
5) nieprzestrzegania innych obowiązków określonych w umowie lub 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Zleceniobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę z powodu naruszenia przez 

Zleceniodawcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności: 
1) nieudostępnienia pomieszczeń, aparatury, leków i materiałów medycznych, 

koniecznych do świadczenia usług objętych niniejszą umową, 
2) nieprzestrzegania innych obowiązków określonych w umowie lub 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w stopniu 
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stanowiącym przeszkodę do należytego i terminowego wykonania usług 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po dacie doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. 

5. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli Zleceniobiorca: 

1) rażąco nie przestrzega jej warunków, w tym nie podjął się świadczenia usług 
w dniu, w którym był do tego zobowiązany (bez uprzedniego wskazania 
osoby zastępcy, o którym mowa w §3 niniejszej umowy), 

2) odmówił poddania się kontroli wykonywania świadczeń wynikających                     
z niniejszej umowy, 

3) nie wykonał zaleceń pokontrolnych, 
4) postępowaniem swoim naraził zdrowie lub życie pacjentów, personelu lub innych 

osób przebywających na terenie Szpitala lub Poradni  na niebezpieczeństwo.  
6. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli Zleceniodawca: 
1) rażąco nie przestrzega jej warunków, 
2) przez dwa kolejne miesiące zalega z zapłatą za realizację umowy,                           

z zastrzeżeniem zapisów § 6. 
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, rozwiązanie umowy następuje z chwilą 

doręczenia drugiej stronie stosownego oświadczenia na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 14 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów 
dotyczących w szczególności tajemnicy lekarskiej, zasad przechowywania                               
i udostępniania dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych itp.  

2. Czas przebywania na terenie Szpitala (miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych niniejszą umową)  podlega rejestracji. Przybycie i zakończenie pracy 
Zleceniobiorca potwierdza za pomocą karty na czytniku. Zleceniobiorca zobowiązany 
jest chronić swoją kartę .W przypadku zagubienia karty, zniszczenia lub uszkodzenia               
z własnej winy Zleceniobiorca poniesie koszty wydania nowej karty. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć 
posiadanie aktualnych i wymaganych badań lekarza medycyny pracy, przedstawić              
je Zleceniodawcy oraz zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora 
zawierającego imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.  

5. Zleceniobiorca w trakcie udzielania świadczeń objętych niniejszą umową zobowiązany 
jest do noszenia odzieży ochronnej spełniającej wymogi stosowane u Zleceniodawcy, 
zakupionej na swój koszt oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie                          
z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udziału w szkoleniach, w tym z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych zgodnie                      
z wymogami prawa przez Zleceniodawcę. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy z Komitetem i Zespołem ds. Zakażeń 
Szpitalnych; Komisją ds. Zgonów; Komisją ds. Antybiotykoterapii i innych. 
 

§ 15 
Wszelkie spory wynikające z realizowania postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 16 
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych                

z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz 
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nie może dokonać żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany 
Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie 
uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy              
z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej. Czynność prawna mająca na celu zmianę 
wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana jedynie z zachowaniem 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Zleceniobiorcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
umowy. 
 
 

   Zleceniodawca               Zleceniobiorca  
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Załącznik nr 1 do umowy nr ../ZP/2022/p 

 

Wykaz usług medycznych  

 

 

Zakres świadczeń % stawki wg wyceny NFZ ( stawka za jeden punkt 
ustalona na poziomie 1,25 zł). 

zabiegi okulistyczne  przecięcia 
wtórnego błony po zaćmie lub nacięcia 
tęczówki z użyciem lasera   

 

 

 


