
Umowa nr …/ZP/2022/k(projektowane postanowienia umowy) 

zawarta w dniu ………………………. r. w Krakowie 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, posiadającym nr NIP 945-18-45-098 oraz nr REGON 351565061, reprezentowanym 
przez 
Ilonę Pawlicką - Dyrektora, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zleceniodawcą", 

a  

………………………………………………. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………… z siedzibą w ……………………………………………., wpisanym/ą do ewidencji 
działalności gospodarczej, wpisanym/ą do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego 
przez ……………………………………………………, zarejestrowanym pod nr ……………………………….., 
posiadającym/ą aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza nr ……………………….., nr REGON 
………………………………. oraz nr NIP ……………………………………….., zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

§ 1 

1. Niniejszą umową Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuję się do wykonania na rzecz 
Zleceniodawcy czynności z zakresu Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych i pełnienia funkcji Przewodniczącego ww. Zespołu i Komitetu a 
także pełnienia funkcji konsultanta ds. antybiotykoterapii. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania 
niniejszego zlecenia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j.: Dz. U. 2020 poz. 
1845). 

3. Czynności opisane w ust. 1 będą wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy, w wymiarze 8 godzin 
miesięcznie, przez 2 godziny w tygodniu. 

§ 2 

1. Do zadań członka Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy: 

1) opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, 
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających 

szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej 
kontroli Dyrektorowi Szpitala i Komitetowi Zakażeń Szpitalnych, 

3) szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, 

4) konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie się lub chorobę zakaźną oraz tych, u 
których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną. 

2. Do zadań Komitetu Kontroli Zakażeń szpitalnych należy: 

1) opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych  

2) ocena warunków kontroli wewnętrznej przedstawionych przez Zespół Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych, 

3) opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i 
chorób zakaźnych, 

4) współpraca z innymi zespołami i komitetami działającymi na terenie Szpitala w karesie 
kontroli zakażeń szpitalnych, 

5) współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi w zakresie kontroli zwalczania 
zakażeń szpitalnych. 

3. Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Przewodniczący Komitetu Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych kieruje pracami Zespołu i Komitetu, decyduje o podziale między 
członków Zespołu i Komitetu prac podejmowanych w trybie roboczym, ustala sposób i tryb 
pracy Zespołu i Komitetu. 
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§ 3 
1 . Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie oznaczonych czynności będących przedmiotem 

niniejszej umowy, w szczególności w razie przerwy w wykonywaniu zlecenia, innej osobie za 
pisemną zgodą Zleceniodawcy pod rygorem nieważności. Osoba, której Zleceniobiorca 
powierzył wykonanie umowy musi legitymować się uprawnieniami do wykonywania funkcji, 
których dotyczy niniejsza umowa (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 
1845)) oraz spełniać warunki w niej określone. 

2. W razie powierzenia wykonania części umowy osobie trzeciej Zleceniobiorca odpowiada za 
działania i zaniechania tej osoby, jak za działania i zaniechania własne. Zmiana osoby 
udzielającej świadczeń wymaga zgłoszenia Przełożonej Pielęgniarek Zleceniodawcy najpóźniej 
na 3 dni poprzedzające dokonanie zmiany i jego zgody, za wyjątkiem przypadków losowych, 
nagłych. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości wykonywania świadczeń, w 
szczególności zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa w czasie przerwy w udzielaniu 
świadczeń, choroby lub innej nieobecności. 

4. W przypadku, gdy zastępstwo pełnił będzie lekarz, który nie ma podpisanej umowy ze 
Zleceniodawcą, zobowiązany jest on do dostarczenia Zleceniodawcy dokumentów 
potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza - prawo 
wykonywania zawodu; dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia 
funkcji Przewodniczącej/go Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Przewodniczącej/go 
Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy 
o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu lekarza; aktualna polisa OC lekarza. 

§ 4 
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. 

§ 5 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonywane czynności Zleceniodawca obowiązany jest do 

uiszczania na rzecz Zleceniobiorcy miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 
………………………….zł brutto (słownie: ……………………………………………….. złotych 0/00). 

2. Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy o nr 
…………………………………………………………………….., w terminie 30 dni, po przedłożeniu prawidłowo 
sporządzonego rachunku za pełny miesiąc świadczonych usług, potwierdzonego przez 



Dyrektora Szpitala (lub osoby przez niego upoważnionej). Zleceniobiorca jest zobowiązany do 
dostarczenia rachunku za dany okres rozliczeniowy do 7-go dnia następnego miesiąca. 

3. Zmiana konta bankowego, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy i 
dokonywana jest na podstawie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
Zleceniobiorcęlub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, przedłożonego 
Zleceniodawcy najpóźniej z rachunkiem, którego zmiana konta dotyczy. 

4.   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. 

§ 6 

1 Planowaną nieobecność Zleceniobiorca jest obowiązany uzgodnić z Przełożoną Pielęgniarek co 
najmniej 14 dni wcześniej. Niezachowanie terminu uzgodnienia nieobecności i nie udzielanie 
świadczeń zdrowotnych będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień niniejszej 
umowy. 

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

§ 7 
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. 
 

§ 8 

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

3. 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. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad 
wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 
1000) oraz RODO. 

§ 9 
Umowa obowiązuje przez czas określony od dnia 01 .01.2023r. do dnia 31.12.2024 r. 

§ 10 
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu 
urno" powinno być złożone drugiej stronie w fonie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z powodu naruszenia przez 
Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności: 
1) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa się w siedzibie Zleceniodawcy w 
celu wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, bądź nie zapewnienia 
stosownego zastępstwa na czas nieobecności Zleceniobiorcy, 

 2) nieprzestrzegania zasad i przepisów sanitarnych, 
 3) zawinionego naruszenia praw pacjenta      Zleceniodawcy, 

       4) nieprzestrzegania innych obowiązków określonych w umowie lub wynikających  
    z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

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

 4.  Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Zleceniobiorca: 

1) rażąco nie przestrzega jej warunków, 

2) postępowaniem swoim naraził zdrowie lub życie pacjentów, personelu lub innych osób 
przebywających na terenie Szpitala lub Poradni, na niebezpieczeństwo. 

 5. 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, jednakże w tym 
wypadku Zleceniobiorca powinien wezwać do zapłaty Zleceniodawcę udzielając mu 
dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty wymaganej kwoty. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, rozwiązanie umowy następuje z chwilą doręczenia 
drugiej stronie stosownego oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 11 
Wszelkie spory wynikające z realizowania postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 12 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana jedynie z zachowaniem formy pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

             § 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy, jeden dla 
Zleceniobiorcy. 

 

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 


