
 Załącznik  nr 3 

Umowa Nr 
 

Zawarta w dniu ................... pomiędzy ORNR „Krzeszowice” SPZOZ Krzeszowicach, ul. 

Daszyńskiego 1, zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

a ….  

Zwanym dalej Wykonawcą  

 

§ 1 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywania świadczeń medycznych –zapewnienia pełnienia 

dyżurów lekarskich (1 lekarz) na rzecz Zamawiającego, po cenie ….... zł./h pełnienia dyżuru 

2.Cena określona  w ust. 1 jest stała, niezależnie  od dnia, lub pory pełnienia dyżuru. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

- pon-pt. w godz. 19.00 – 7.00 

- sob. w godz. 7.00 – 7.00 (nd) 

   - nd. i święta w godz. 07.00 - 7.00 (pon) 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu czasowego, 

o którym mowa w ust. 3, co nastąpić może za zawiadomieniem (pisemnym lub faxem) 

Wykonawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§2 

1.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnienia dyżurów w siedzibie 

Zamawiającego, przez lekarzy posiadających stosowne uprawnienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia lekarzom skierowanym przez Wykonawcę 

odpowiedniego miejsca pracy (dyżurka lekarska), wraz ze stosownym wyposażeniem. 

3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie świadczeń medycznych  

przez lekarzy przez niego skierowanych. 

4.  Integralną częścią umowy jest oferta złożona w dniu ………….., która stanowi załącznik 

nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca, oraz wyznaczeni przez niego lekarze wykonujący dyżury, zobowiązani są do 

zachowania ścisłej tajemnicy co do danych uzyskanych w ramach niniejszej umowy. 
 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a). Prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym danych statystycznych. 

b). Poddaniu się kontroli Zamawiającego, oraz Narodowego Funduszu Zdrowia przy 

wykonywaniu postanowień niniejszej w zakresie spełniania wymagań, o których 

mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych dla właściwego przedmiotu 

postępowania.  

 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za wykonane świadczenia określone w § 1 

fakturą po upływie miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 

wynikającej z ilości faktycznie świadczonych w danym miesiącu godzin dyżurów. 

2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy należności objętych fakturą w 

terminie 21 dni od daty jej dostarczenia wraz z wykazem godzin. 

3. Płatność nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy. 



  

§ 5 

1.W wypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

a w szczególności np. nie stawienia się lekarza na dyżur, Zamawiający będzie uprawniony do 

rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 2 miesięcy od 

wystąpienia zdarzenia będącego podstawa wypowiedzenia.  

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia.   

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł. za każdą godzinę 

zwłoki w wykonaniu umowy. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość kary umownej.  

 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat, to jest od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 

października 2016 r. 

 

§8 

Ewentualne spory Strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

 
 

 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 
 


