Załącznik nr 3 do szczegółowych
warunków konkursu ofert z dnia 10.09.2021 r

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

zawarta w dniu ………………………………. roku, w Krakowie, pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, 31-913 Kraków, Osiedle Na Skarpie 66, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035552,
NIP 678-26-80-028, Regon 000630161, zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” lub „Szpitalem” w imieniu i na
rzecz którego działa:
Dyrektor – dr n. med. - Jerzy Friediger
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Jaromira Grąckiego,
a
lek. ………………….. specjalistą w dziedzinie………………….. zam. ………………………………….
prowadzącym indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wpisaną do Rejestru indywidualnych specjalistycznych
praktyk
lekarskich
Okręgowej
Izby
Lekarskiej
w
Krakowie
pod
numerem
księgi
rejestrowej ………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą NIP: …………………...,
REGON: …………………….., zwanym w dalszej treści umowy „Przyjmującym zamówienie” - zwanymi również
w treści niniejszej umowy „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz.
711- późniejszymi zmianami) oraz wyników przeprowadzonego konkursu ofert dotyczącego udzielenia zamówienia na
udzielanie świadczeń zdrowotnych, Strony zawierają umowę następującej treści:
§1

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący
2.
3.

4.

5.
6.
7.

zamówienie zobowiązuje się za wynagrodzeniem do
wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Salą Porodową
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00, przeciętnie ………… godzin miesięcznie.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób szczegółowo opisany w § 2
niniejszej umowy.
Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych będzie się odbywać na podstawie harmonogramu sporządzonego w formie
elektronicznej przez osobę wyznaczoną przez Lekarza Kierującego Oddziałem i zatwierdzonego przez Lekarza
Kierującego Oddziałem.
Do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową stosowane będą wewnętrzne przepisy
Udzielającego zamówienia dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Przepisy te zostaną
udostępnione Przyjmującemu zamówienie, który zobowiązany będzie zapoznać się z nimi i ich przestrzegać.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że będzie posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP wynikające
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez cały okres trwania niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi
Polskich Norm i pokrycia kosztów utrzymania tej odzieży w należytym stanie.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do
wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 1.
§2

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała w szczególności na wykonywaniu procedur medycznych na
rzecz Pacjentów, czynności służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Pacjentów zarówno w
ramach jak i poza umową wiążącą Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
wykonywaniu wszelkich niezbędnych nie wymienionych powyżej czynności związanych ze specyfiką pracy
Oddziału ………………………………………………………………………....
2. Świadczenia zdrowotne, będą realizowane przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym między innymi: ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, Kodeksu cywilnego, przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Udzielającego
zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy ze szczególną

starannością i z uwzględnieniem specyfiki zawodu lekarza na zasadach określonych w przepisach szczególnych
lub wynikających ze standardów obowiązujących w chwili wykonywania danej czynności.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
a)
zapoznania się z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia, cennikiem odpłatnych
świadczeń zdrowotnych obowiązującym u Udzielającego zamówienia oraz zapoznania się i stosowania do
przepisów wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu,
b)
wykonywania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, respektując prawa pacjenta oraz
zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
c)
prowadzenia dokumentacji medycznej i wymaganej sprawozdawczości stosownie do przepisów
obowiązujących u Udzielającego zamówienia oraz w przepisach powszechnie obowiązujących,
d)
poddania się kontroli ze strony Udzielającego zamówienia i Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1938), oraz innych osób i organów uprawnionych do kontroli w
zakresie wynikającym z niniejszej umowy,
e)
prawidłowego użytkowania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków udostępnionych przez
Udzielającego zamówienie do realizacji świadczeń zdrowotnych,
f)
zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w wysokości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 1 500 000 zł (jeden
milion pięćset złotych) na jedno zdarzenie. Brak aktualnego ubezpieczenia o którym mowa w zdaniu poprzednim
stanowi rażące naruszenie postanowień umowy.
g)
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy, które
stanowią tajemnicę zawodową, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) lub podlegają ochronie ustawy o
ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Szpital lub naruszyć
dobra osobiste Szpitala, pracowników i/lub pacjentów.
h)
przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących u Udzielającego
zamówienia.
i)
noszenia w widocznym miejscu identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz funkcję.
4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów medycznych i stosowanie
procedur medycznych. Ordynowanie leków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Receptariuszem Szpitalnym wprowadzonym przez Udzielającego zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do konsultowania sposobu realizacji świadczeń zdrowotnych w
zakresie merytorycznym z Lekarzem Kierującym Oddziałem.
6. Udzielający zamówienia zobowiązuje się pozostawić do współpracy Przyjmującemu zamówienie personel
pielęgniarski i pomocniczy o odpowiednich kwalifikacjach w celu umożliwienia mu wykonania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie ma uprawnienie do wydawania temu personelowi
poleceń koordynujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także prawo zlecania udzielania stosownych
świadczeń zdrowotnych pracownikom oraz innym osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w medycznych
komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
7. Świadczenia objęte niniejszą umową realizowane będą w pomieszczeniach Udzielającego zamówienia,
spełniających wymogi określone w przepisach sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz BHP,
wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty
potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku.
8. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić pełną sprawność sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej
do udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy oraz zapewnia serwis i okresowe przeglądy tych
urządzeń, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o powierzony sprzęt i aparaturę medyczną.
Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienie
pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do udzielania innych
niż objęte umową świadczeń zdrowotnych bez zgody Udzielającego zamówienia. W szczególności Przyjmujący
zamówienie nie może w trakcie realizowania niniejszej umowy wykonywać świadczeń zdrowotnych na terenie
Szpitala na rzecz osób niebędących pacjentami Szpitala.
9. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa pobierania od pacjentów żadnych opłat za świadczenia zdrowotne
wykonywane w ramach niniejszej umowy.
10. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt.

11. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia Przyjmującemu zamówienie leczenia profilaktycznego
w wypadkach zagrażających zakażeniem HIV, HCV i HBV (ekspozycja na zarażenie HIV, HCV i HBV).
12. W przypadku gdy, wyłącznie w wyniku nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Przyjmującego
zamówienie, Udzielający zamówienia zostanie zobowiązany przez NFZ lub inne uprawnione organy do zapłaty
kary umownej albo jeżeli z tego samego powodu NFZ nie zapłaci Udzielającemu zamówienia wynagrodzenia –
Udzielający zamówienia może żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu zapłaconych kwot zobowiązań w
całości lub w części.
13. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne należności publicznoprawne wynikające z
obowiązujących przepisów prawa Przyjmujący zamówienie pokrywa we własnym zakresie.
14. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia
ponoszą solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia. Przyjmujący zamówienie jest
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Udzielającemu zamówienia na zasadach ogólnych do
wysokości sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa w §2 ust. 3 lit. F Umowy.
15. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Udzielającego zamówienie z jakimikolwiek
roszczeniami mającymi związek z udzieleniem tej osobie świadczenia zdrowotnego przez Przyjmującego
zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Udzielającego zamówienie, przedstawić mu pisemną odpowiedź na
zgłoszone roszczenia oraz do współdziałania z Udzielającym zamówienie w postępowaniu sądowym lub
postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
16. Udzielający Zamówienie jako Administrator danych osobowych upoważnia Przyjmującego zamówienie do ich
przetwarzania w zakresie wykonywanych czynności na rzecz Szpitala. Upoważnienie dotyczy przetwarzania
danych osobowych pracowników i pacjentów w sposób tradycyjny (manualny) w zakresie świadczonych usług.
§3
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia za wykonane w
danym miesiącu kalendarzowym świadczenia zdrowotne w wysokości: ………………………………………. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………00/000)miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie Przyjmującemu zamówienie po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego na podstawie wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury na rachunek bankowy
prowadzony przez ……………….nr …………………………………………………………..Przyjmujący
zamówienie w przypadku zmiany rachunku bankowego o którym mowa w zdaniu uprzednim zobowiązuje się
każdorazowo powiadamiać pisemnie Udzielającego zamówienie o tej okoliczności. Poprawnie wystawioną fakturę
należy wystawić na koniec każdego miesiąca, za miesiąc, w którym świadczona była usługa i przedłożyć nie
wcześniej niż pierwszego dnia następującego miesiąca.
3. Przyjmujący zamówienie przedłoży Udzielającemu zamówienia fakturę, która zostanie potwierdzony przez Z-cę
Dyrektora ds. Lecznictwa lub osobę działającą w jego zastępstwie. Faktura zostanie opłacona przelewem na konto
bankowe Przyjmującego zamówienie wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia. W
przypadku zwłoki w zapłacie - Przyjmujący zamówienie będzie mógł domagać się zapłaty odsetek.
4. W przypadku gdy faktura nie zawiera stosownego potwierdzenia bądź nie zawiera wykazu godzin za udzielone w
danym miesiącu świadczenia zdrowotne, bądź nazw poszczególnych komórek organizacyjnych Udzielającego
zamówienia, w których realizowany był przedmiot umowy, płatność nastąpi w terminie 5 dni po dostarczeniu
prawidłowo wystawionej i potwierdzonej faktury z wykazem godzin z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w
§ 3 pkt.3.
5. Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na pisemny uzasadniony
wniosek Przyjmującego zamówienie w przypadku spełnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:
a) Dysproporcji między wynagrodzeniem określonym w przedmiotowej umowie, a wynagrodzeniami za tożsame
usługi funkcjonującymi na lokalnym rynku obejmującymi obszar Gminy Miejskiej Kraków,
b) Zmiany stawek przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) Zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów, usług i dóbr konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa GUS.
6. Przyjmujący zamówienie otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za świadczenia zdrowotne wykonane dla pacjentów
nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wysokość tego
wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie odrębnych uzgodnień i dokonanej wyceny udzielonego świadczenia
zdrowotnego.
7. W przypadku czasowego niewykonywania świadczeń zdrowotnych dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym,
przez innego lekarza będącego członkiem zespołu lekarskiego Oddziału Udzielający zamówienia może czasowo
podnieść kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, Przyjmującemu zamówienie do czasu uzupełnienia zespołu
osobowego Oddziału.

8. Przyjmującemu zamówienie przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 20 dni roboczych przerwy od świadczenia
usług wynikających z niniejszej umowy oraz 9 dni przerwy od świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy
z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przy świadczeniu usług
objętych przedmiotem umowy w wymiarze 160 godzin miesięcznie. W przypadku mniejszej ilości godzin
świadczonych usług w miesiącu wymiar przerwy obliczany jest proporcjonalnie.
9. Termin wykorzystania przerwy od świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy, o których mowa w ust. 8
wymaga uzgodnienia z Lekarzem Kierującym Oddziałem.
10. W pierwszym roku obowiązywania niniejszej umowy ilość dni, o których mowa w ust. 8 obliczana jest
proporcjonalnie z uwzględnieniem chwili zawarcia umowy oraz ilości pozostałych miesięcy do końca roku
kalendarzowego.
11. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega obniżeniu za przerwę w udzielaniu
świadczeń spowodowaną chorobą Przyjmującego zamówienie, trwającą nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym
udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami przy świadczeniu usług
objętych przedmiotem umowy w wymiarze 160 godzin miesięcznie. W przypadku mniejszej ilości godzin
świadczonych usług w miesiącu wymiar przerwy obliczany jest proporcjonalnie.
12. na fakturze, w celu dokonania na niego zapłaty przez Udzielającego Zamówienie, figuruje w wykazie podmiotów
(„Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§4
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2023 r.
2. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w razie:
a. utraty uprawnień przez Przyjmującego zamówienie do wykonywania przedmiotu zamówienia;
b. braku dowodu zawarcia przez Przyjmującego zamówienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
c. popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych
przez przyjmującego zamówienie, jeśli popełnienie przestępstwa zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
sądu, lub jest oczywiste;
d. powtarzających się uzasadnionych skarg pacjentów na sposób wykonywania świadczeń przez Przyjmującego
zamówienie, gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz przepisów prawa,
e. rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie;
f. nie zawarcia przez NFZ lub jego następcy prawnego z Udzielającym zamówienia umowy na realizację świadczeń
zdrowotnych w rodzajach i zakresach będących przedmiotem niniejszej umowy, zmniejszenia wartości umowy
w tych zakresach lub zmiany sposobu realizacji lub finansowania świadczeń przez tego płatnika.
3. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, a także przez każdą ze stron bez podania przyczyny
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
gdy Udzielający zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niż 60 dni, po uprzednim pisemnym
wezwaniu do zapłaty.
§5
1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich
uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego
zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia przenosić wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej
formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Przyjmującego
zamówienie (np. z tyt. umowy kredytu, pożyczki). Przyjmujący zamówienie nie może również zawrzeć umowy z
osobą trzecią o postawienie go w prawach wierzyciela (art. 518 k.c.). Przyjmujący zamówienie nie może również
bez zgody Udzielającego zamówienia przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do
dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego
lub adwokata.
3. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy, w tym jej zmiany, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do realizacji umowy w zakresie uzależnionym od jego aktualnych i
rzeczywistych potrzeb, posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych

w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet
w części.
5. Strony zobowiązują się w razie ewentualnych sporów do podjęcia wszelkich działań prowadzących do polubownego
jego zakończenia. Obowiązek ten uważa się za spełniony po podjęciu rozmów potwierdzonych protokołem lub po
wymianie korespondencji. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
o sporze, może zostać wszczęte postępowanie sądowe. Sądem właściwym do rozstrzygania wynikłych na tle
niniejszej umowy sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienia.
6. Strony ustalają, że szczegółowe warunki konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych objętych tą umową
stanowią integralną część niniejszej umowy.
7. Adres Przyjmującego zamówienie podany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do informowania Udzielającego zamówienie o każdej zmianie adresu
pod rygorem uznania, że korespondencja wysłana na ostatni znany adres Przyjmującego zamówienie została
skutecznie doręczona.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy oraz postanowienia:
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 – z późniejszymi zmianami)
ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 711 – tekst jednolity),
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 514
– z późniejszymi zmianami),
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1394),
ustawy z dnia 6 listopada 2011 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 849 – z późniejszymi zmianami),
Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie,
Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
zawartych pomiędzy Szpitalem, a podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne,
Kodeksu Etyki Lekarskiej.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

Załącznikami do umowy są:
1) kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
2) kopia polisy ubezpieczeniowej;
3)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie lekarskie.
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