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TEKST JEDNOLITY UMOWY ZLECENIA 
UDZIELANIA PRZEZ ..................................... ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

zawarty w Starych Babicach dnia …………………. pomiędzy: 

ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowa 22 
lok 89, 02-796 Warszawa NIP 951-234-98-68, REGON 145849450 wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 000399487, adres do korespondencji Centrum Medyczne 
ARNICA przy ulicy Rynek 10; 05-082 Stare Babice, reprezentowaną przez Pana Jacka 
Olszewskiego - wspólnik spółki jawnej zwanym dalej Zleceniodawcą lub Udzielającym 
Zamówienia, 
a 
Panem / Panią ……………………………….zamieszkałą ………………………..; ul. …………………….. 
posiadającą nr PESEL ……………………………..zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie” 
 
Jednolity tekst Umowy: 
Umowa została zawarta w związku i na czas realizacji projektu DDOM przez CM ARNICA. 
 
 

I. Przedmiot umowy 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu  ...................................................................1  

2. W ramach niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do świadczenia 
pracy zgodnych z wytycznymi Dzienny Dom Opieki Medycznej organizacja i zadania, 
wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia 
 

3. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wykonywać również inne, niż wymienione 
powyżej, czynności zlecone przez Udzielającego zamówienia niezbędne do należytego 
wykonania niniejszej umowy.  

                                                      
1 Zgodnie ze złożoną ofertą dotyczącą świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego 
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4. Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w Dziennym Domu 
Opieki Medycznej w Centrum Medycznym ARNICA przy ul. Rynek 10, 05-082 Stare 
Babice. 

II. Oświadczenie Przyjmującego zamówienie 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 
1. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu .......................... 2  o numerze 

…………………; 
2. posiada i posiadać będzie, przez cały okres trwania niniejszej umowy, aktualne 

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, które zobowiązany jest 
przedstawić Udzielającemu zamówienia w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy; 

3. posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.  

III. Organizacja świadczeń 

1. Osobami, którym Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, 
zwanymi dalej „pacjentami”, są: 
a. pacjenci zakwalifikowani w ramach projektu DDOM realizowanego w CM ARNICA;  

Strony ustalają, że świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy udzielać będzie 
Przyjmujący zamówienie lub inna wyznaczona przez niego osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania ww. świadczeń. 

IV. Prawa i obowiązki Przyjmującego zamówienie 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń 
zdrowotnych w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy określanym 
między stronami każdego miesiąca najpóźniej do dnia 25-go każdego miesiąca na 
kolejny miesiąc. 

2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych w ramach ustalonych godzin, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 
wcześniejszego zawiadomienia nie później niż w dniu poprzednim o tym fakcie 
Udzielającego zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej oraz zapewnienia 
zastępstwa innej osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące należyte 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych. 

                                                      
2 Jeśli dotyczy. Jeśli nie dotyczy punkt ulega skreśleniu 
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3. Udzielanie świadczeń rozpoczyna się i kończy w dniu i o godzinie ustalonej w 
harmonogramie za wyjątkiem sytuacji, kiedy czynności medyczne podjęte przed 
upływem godziny zakończenia udzielania tych czynności muszą być kontynuowane z 
uwagi na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia pacjenta. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do podjęcia dodatkowych zleceń poza 
rozkładem godzin określonych w harmonogramie na zlecenie Udzielającego zamówienia 
w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności. 

5. W przypadku planowanych zmian dni lub godzin udzielania świadczeń Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany jest do poinformowania o tym w formie pisemnej 
Udzielającego zamówienia na dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem i uzyskania jego 
akceptacji. 

6. Przyjmujący zamówienie ma prawo do przerw w udzielaniu świadczeń zdrowotnych bez 
prawa do wynagrodzenia za te przerwy oraz bez obowiązku zapewnienia zastępstwa,  w 
wymiarze do 30 dni w roku kalendarzowym. Plan przerw w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych Przyjmujący zamówienie przekaże Udzielającemu zamówienia w formie 
pisemnej w terminie do 28 lutego każdego roku. 

7. Przyjmujący zamówienie może wykonywać świadczenia zdrowotne, będące 
przedmiotem niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich za uprzednią, pisemną zgodą 
Udzielającego zamówienia. 

8. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, o których 
mowa w ust. 7, jak za własne działania.  

9. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy w ten sposób, że zwolni siebie z odpowiedzialności 
wobec Udzielającego zamówienia. 

10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Udzielającego zamówienia. 
11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przekazać Udzielającemu zamówienia, na 

każde jego wezwanie lub w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy wszystkie 
dokumenty jakie sporządził lub posiada w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do postępowania zgodnie z:  
a. obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z2013 r., poz. 1522);

  
b. aktami wewnętrznymi wydanymi przez Udzielającego zamówienia;  

13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
a. prowadzenia zapisów na liście zarejestrowanych pacjentów, zawierających: 

i. Potwierdzenie przyjęcia pacjenta; 
ii. Wskazanie zastosowanych procedur; 

iii. prowadzenia imiennej dokumentacji medycznej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w formie historii zdrowia i choroby pacjenta 
zawierającej dane:  
1. Imiona i nazwisko pacjenta; 
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2. Numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL — seria i numer 
dokumentu  tożsamości); 

3. Datę urodzenia; 
4. Adres zamieszkania, zameldowania lub pobytu; 
5. Datę dokonania wpisu; 
6. Rozpoznanie choroby; 
7. Opis czynności wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie; 
8. Rodzaje udzielonych świadczeń zdrowotnych; 
9. Ważne informacje o stanie zdrowia pacjenta.  

14. Przyjmujący zamówienie podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, 
rozporządzeniu 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, str. 1, z 
późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym do ich zabezpieczenia 
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia (RODO). 

15. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest ponadto do: 

a. udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem najwyższej staranności, 
zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki 
zawodowej;  

b. przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów p. 
poż. i BHP; praw pacjentów, w szczególności określonych w „Karcie Praw 
Pacjenta” oraz przepisów wietrznych obowiązujący u Udzielającego zamówienia; 

c. poszanowania prywatności i godności pacjenta podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych; 

d. każdorazowego potwierdzenia faktu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania u 
Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustalonym 
harmonogramem poprzez każdorazowe podpisanie listy obecności ze wskazaniem 
przedziału godzinowego świadczenia usług; 

e. przestrzegania zasad współdziałania z pozostałym personelem medycznym oraz 
przestrzegania norm i zasad ustalonych u Udzielającego zamówienia; 

f. dbałości o wizerunek Udzielającego zamówienia;  
g. zaopatrzenia się we własnym zakresie i na własny koszt w standardową odzież 

ochronną. 
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Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego 
zamówienia o utracie, zawieszeniu lub ograniczeniu prawa wykonywania zawodu 
................................ lub o powstaniu przeciwskazań zdrowotnych do udzielania świadczeń 
zdrowotnych lub zaistnieniu innych okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację 
niniejszej umowy. 

V. Prawa i obowiązki Udzielającego zamówienia  

1. Udzielający zamówienia zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie Przyjmującemu 
zamówienie pomieszczenia, sprzęt, środki medyczne, leki oraz personel pomocniczy 
niezbędne do prawidłowego wykonywania przez Przyjmującego zamówienie 
świadczeń zdrowotnych. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązany jest na swój koszt utrzymywać pomieszczenia, 
o których mowa w ust. 1 w stanie zdatnym do udzielania świadczeń zdrowotnych, w 
szczególności dopełnić obowiązków w zakresie: 
a. wyposażenia w sprzęt; 
b. warunków budowlanych i sanitarnych; 
c. zapewnienia odpowiedniej czystość w pomieszczeniach. 
d. zapewnienia odpowiedniej temperatury 

3. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić bezpłatnie Przyjmującemu 
zamówienie możliwość korzystania z konsultacji świadczonych w siedzibie 
Udzielającego zamówienia przez innych terapeutów. 

4. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia określonego w 
niniejszej umowie za zrealizowane przez Przyjmującego zamówienie świadczenia 
zdrowotne 

5. Udzielający zamówienia ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości realizacji 
niniejszej umowy, w ramach której ma prawo zweryfikować w szczególności: 
a. sposób korzystania przez Przyjmującego zamówienie ze sprzętu, środków 

medycznych oraz leków;  
b. prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej;  
c. prawidłowość sporządzanej przez Przyjmującego zamówienie dokumentacji 

będącej podstawą rozliczeń projektu;  
d. sposób udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakość.  

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli, o której mowa w ust. 5.  

VI. Odpowiedzialność Stron 

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w imieniu Udzielającego zamówienia. 
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.  
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3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentowi przy udzielaniu na podstawie 
niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych ponosi Przyjmujący zamówienie. 

4. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania od Przyjmującego zamówienie 
pokrycia szkody wyrządzonej niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez 
Przyjmującego zamówienie niniejszej umowy, w tym w szczególności: kosztów kar 
nałożonych na Udzielającego Zamówienie przez MJWPU z winy Przyjmującego 
zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego zamówienia odpowiedzialność 
materialną za powierzone pomieszczenia oraz sprzęt. 

 

VII. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie, wyliczane jest na podstawie iloczynu ilości 
przepracowanych godzin w danym miesiącu i stawki godzinowej wynoszącej 
………………zł brutto (słownie: ................. złotych brutto)  

2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie na podstawie prawidłowo wystawionego 
przez Przejmującego zamówienie rozliczenia miesięcznego, potwierdzonego za 
zgodność merytoryczną i formalną przez Udzielającego zamówienia. Udzielający 
zamówienia na tej podstawie wystawi do 10-go dnia następnego miesiąca rachunek na 
podstawie którego dokonana zostanie płatność na konto bankowe Przyjmującego 
zamówienie. 

3. Udzielający zamówienia zrealizuje z wynagrodzenia o którym mowa powyżej, 
obowiązki podatkowe i ubezpieczenia wynikające z wykonywania niniejszej umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo potrącenia z bieżących należności 
wynagrodzenia, kar opisanych w paragrafie VI. 

 

VIII. Warunki umowy 

1. Umowa została zawarta w celu realizacji przez Udzielającego zamówienia projektu 
DDOM. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas realizacji projektu 
DDOM przez CM ARNICA. 

3. Umowa może zostać rozwiązana poprzez pisemne oświadczenie jednej strony z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia 
następnego miesiąca. 

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

  
5. Umowa ulega rozwiązaniu:  

a. z dniem zakończenia realizacji projektu DDOM przez CM ARNICA 
b. z dniem zakończenia udzielania przez Udzielającego zamówienia określonych w 

niniejszej umowie świadczeń w ramach ww. projektu; 
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c. wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, 

d. wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
w przypadku gdy druga Strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

6. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w razie rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień, a 
w szczególności, gdy Przyjmujący zamówienie:  
a. nie przestrzega warunków udzielania świadczeń zdrowotnych wymaganych 

przepisami prawa oraz zakresem prowadzonego projektu, 
b. prowadzi dokumentację medyczną niezgodnie z wymaganiami niniejszej umowy 

lub obowiązującymi przepisami prawa lub jej nie prowadzi;  

c. przekazał lub ujawnił informację objętą tajemnicą lub ujawnił dane osobowe lub 
medyczne lub naruszył przy wykonywaniu niniejszej umowy prawa osób 
trzecich;  

d. naruszył zakaz konkurencji; 
e. przedstawia nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane lub 

informacje będące podstawą wypłacenia jego wynagrodzenia;  
f. nie realizuje, bez uzasadnionej przyczyny, świadczeń w dniach i godzinach 

określonych przez strony w harmonogramie;  

g. stawił się w miejscu realizacji świadczeń w stanie nietrzeźwości lub spożywał na 
jego terenie alkohol bądź był pod wpływem innych środków odurzających lub 
gdy w razie podejrzenia nietrzeźwości lub użycia środków odurzających odmówił 
poddaniu się badaniom na zawartość alkoholu lub innej substancji odurzającej; 

h. świadczył usługi opisane w Umowie na terenie Centrum Medycznego ARNICA 
osobom nie będących pacjentami zakwalifikowanymi do projektu;  

i. pobrał dla siebie opłatę od pacjenta za świadczenia zdrowotne wykonywane w 
ramach niniejszej umowy; 

j. w inny sposób działa na szkodę Udzielającego zamówienia; 
k. utracił uprawnienie do wykonywania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej umowy; 
l. jego stan zdrowia uniemożliwia dalszą realizację niniejszej umowy; 
m. narusza w sposób rażący inne, istotne postanowienia niniejszej umowy. 

7. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Udzielającego zamówienia istotnych 
postanowień umowy, tj. gdy Udzielający zamówienia: 
a. zalega z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej dwa pełne miesiące; 
b. nie zapewnia odpowiedniego standardu pomieszczeń, sprzętu, środków 

medycznych, lub personelu pomocniczego niezbędnego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych; po uprzednim pisemnym wezwaniu Udzielającego zamówienia do 
dokonania zapłaty lub do zrealizowania innego obowiązku umownego, poprzez 
konkretne jego określenie i wyznaczenie adekwatnego terminu na jego 
zrealizowanie. 
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8. Umowa wygasa natychmiastowo bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia w 
przypadku zakończenia realizacji projektu przez Udzielającego Zamówienia, oraz gdy 
zaistnieją okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności i których nie 
można było przewidzieć przy zawarciu umowy, a które uniemożliwiają wykonywanie 
umowy. 

IX. Zachowanie tajemnicy  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji 
uzyskanych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych podlegających ochronie na 
mocy przepisów ustawowych, a w szczególności danych osobowych i medycznych 
uzyskanych w związku z realizacją niniejszejumowy. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje także po rozwiązaniu niniejszej 
umowy. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 
udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i te osoby 
zażądają ich przekazania. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Udzielającego zamówienia o zgłoszeniu powyższego żądania. 
Powiadomienie Udzielającego zamówienia winno być dokonane przed udzieleniem 
informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest również do zachowania tajemnicy w trakcie 
trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu bezterminowo wszelkich informacji i danych o 
charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez Udzielającego 
zamówienia, a uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie 
mogłoby narazić Udzielającego zamówienia na szkodę, chyba że informacje te stały się 
powszechnie znane bez naruszenia umowy lub za zgodą obu Stron zostały udostępnione 
publicznie. Obowiązkiem zachowania tajemnicy objęte są w szczególności informacje: 
techniczne, handlowe i organizacyjne, jak również informacje dotyczące kontrahentów 
Udzielającego zamówienia, jego kondycji finansowej, projektowanych lub 
podejmowanych działań gospodarczych, zawartych i zawieranych umów, prowadzonych 
negocjacji i rozmów, treści niniejszej umowy, jak również wszelkie informacje dotyczące 
Udzielającego zamówienia, w których posiadanie Przyjmujący zamówienie wejdzie 
poprzez wykonywanie niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłyby narazić 
Udzielającego zamówienia na szkodę czy zaszkodzić jego reputacji lub wizerunkowi.  

 
X. Kary umowne i zakres odpowiedzialności stron  

1. W przypadku nie przestrzegania objętego umową zakresu czynności lub naruszenia 
określonych w umowie obowiązków przez Przyjmującego zamówienie (zaniechanie, 
niedbalstwo, wina umyślna) Udzielający zamówienia może zastosować karę pieniężną w 
wysokości do 25% wynagrodzenia miesięcznego w danym miesiącu rozliczeniowym. 
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2. W przypadku ponownego rażącego naruszenia obowiązków wynikających z zakresu 
czynności  Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia ma prawo zastosować 
karę w wysokości o 100% wyższą niż w ust. 1. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej w wysokości 50% należnego wynagrodzenia w danym miesiącu 
rozliczeniowym. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Przyjmującego zamówienie z przyczyn leżących 
po stronie Udzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej w wysokości 50% należnego Przyjmującemu zamówienie 
wynagrodzenia w danym miesiącu rozliczeniowym. 

5. Potrącenie kary umownej nastąpi z wynagrodzenia za udzielanie świadczeń w ramach 
umowy w pierwszym terminie płatności, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 

6. Łączna wysokość kar przewidzianych umową w skali jednego miesiąca nie może 
przekroczyć 50% miesięcznego wynagrodzenia. 

7. Zapis w punkcie 6 powyżej nie dotyczy odszkodowania jakie Udzielający zamówienia 
dochodzić będzie od Przyjmującego zamówienie wynikających z rażącego naruszenia lub 
niewykonania postanowień niniejszej Umowy w wyniku których Udzielający zamówienia 
narażony będzie na szkodę lub  straty. 

8. Udzielający zamówienia zobowiązany jest wykazać okoliczności i zakres poniesionej 
szkody w wyniku działań Przyjmującego zamówienie.  

9. Nałożenie kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania za poniesione straty 
na podstawie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.); 

10. Za szkodę zawinioną powstałą z nierzetelnego wypełniania umowy Przyjmujący 
zamówienie odpowiada na zasadach określonych prawem zarówno w stosunku do 
Udzielającego zamówienia jak i osób trzecich. 

 

XI Zakaz konkurencji 

1. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 
Udzielającego zamówienia ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na 
innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność na obszarze gminy 
Stare Babice w stosunku do Udzielającego zamówienia. 

2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności poprzez: 
 

a. prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Udzielającego zamówienia na 
własny lub cudzy rachunek; 

b. uczestnictwo w organach przedsiębiorstw konkurencyjnych, a także 
wykonywanie na ich rzecz funkcji doradczych; 

c. wchodzenie w stosunki prawne z pacjentami Udzielającego zamówienia albo 
jego pracowniami lub współpracownikami na własny lub cudzy rachunek; 

d. branie udziału w tworzeniu przedsiębiorstw konkurencyjnych wobec 
Udzielającego zamówienia bądź wspieranie tego poprzez udzielania informacji; 
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e. zatrudnienie w przedsiębiorstwach konkurencyjnych lub wykonywanie na ich 
rzecz pracy na podstawie innego tytułu prawnego; 

f. przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie bez zgody Udzielającego zamówienia 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 
47, poz. 211);  

g. rekrutację pracowników zatrudnionych u Udzielającego zamówienia w celu 
świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw konkurencyjnych. 

3. Okres obowiązywania zakazu konkurencji obejmuje czas trwania niniejszej umowy. 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej 

zakończeniu, bezterminowo, powstrzymać od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby 
narazić na szkodę Udzielającego zamówienia czy też zaszkodzić jego reputacji lub 
wizerunkowi lub reputacji czy wizerunkowi Centrum Medycznego ARNICA, a w 
szczególności: 
a. nie będzie nakłaniał pacjentów Udzielającego zamówienia do zaprzestania z 

korzystania ze świadczonych przez Udzielającego zamówienia usług;  
b. nie będzie przekazywał osobom trzecim kontaktu z pacjentami Udzielającego 

zamówienia ani nie będzie ujawniał osobom trzecim jakichkolwiek danych tych 
pacjentów; 

c. nie będzie świadczył na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia 
jakichkolwiek usług we własnym zakresie 

2. Za każdy przypadek naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień 
określonych w niniejszym paragrafie Udzielającemu zamówienia będzie przysługiwało 
prawo żądania od Przyjmującego zamówienie zapłaty kary umownej w wysokości 
5.000,00zł (pięć tysięcy złotych). 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość określoną w ust. 5 Udzielający 
zamówienia uprawniony jest do dochodzenia pokrycia szkody na zasadach ogólnych na 
podstawie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).  

 

XII. Postanowienia końcowe  

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, harmonogram działań strony umowy 
uzgodnią najpóźniej w przeciągu 2 dni od dnia podpisania umowy i będzie on podstawą 
do rozliczeń między stronami. Harmonogram pracy Przyjmującego zamówienie może 
ulegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy, o jego ważności świadczy fakt 
wprowadzenia go do systemu komputerowego placówki Udzielającego zamówienia. W 
razie wątpliwości wydruk z systemu RCP lub EDM Udzielającego zamówienia jest 
podstawą do ustaleń stanu faktycznego. 

2. W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie znajdują w szczególności 
przepisy:  
a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

618 ze zm.); 
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b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.); 

c. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1522); 

d. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 122, poz. 696 z późniejszymi zmianami). 

e. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2012 r.  poz. 159 ze zm.) 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo do informowania 
Udzielającego zamówienia o zmianie wszelkich danych wskazanych w nagłówku umowy 
w szczególności adresu siedziby. 

4. W przypadku zaniechania obowiązku wskazanego w ust. 1 wszelkie pisma i 
oświadczenia wysłane na wskazany adres Przyjmującego zamówienie uznaje się za 
doręczone w przypadku ich wysłania na adres wskazany w umowie. 

5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane 
polubownie lub zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Udzielającego zamówienia. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
Załączniki: 
1) Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje; 
2) Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie; 
3) Kopia zaświadczenia o stanie zdrowia; 
 
 
Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia 
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