
 

UMOWA – KONTRAKT 
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
w dniu…………………... 2022 r. w Czerwonym Borze, w oparciu o przepisy: 
 

1. Art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1285 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016, poz. 2231) 

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016, poz. 2290) 

5. Kodeks cywilny. 
 

pomiędzy: 
 
Zakładem Karnym w Czerwonym Borze, z siedzibą 18-400 Łomża, Czerwony Bór 2, REGON: 451095215, NIP: 
723 15 12 241 reprezentowanym przez: 
ppłk. Zbigniewa Jankowskiego – Dyrektora 
zwanym dalej „udzielającym zamówienie”, a 

 
Panem/Panią ………………………... (PESEL …………………………..), adres zamieszkania: …………………………..., prowa-
dzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………... z siedzibą …………………………………., 
REGON: …………………………..., NIP: ……………………………., posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza, 
wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w …………………... pod nr ………………………...   
zwanym dalej „przyjmującym zamówienie” 
zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu lekarza o 

nr ………………….. wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w ………………….. 
2. Udzielający zamówienia zleca, a przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania w ramach 

umowy świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii osadzonym przebywającym w Zakładzie 
Karnym w Czerwonym Borze.   

 
§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii 
osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, z następującymi obowiązkami: 
- udzielanie w ustalonym czasie pomocy medycznej osadzonym zgłoszonym z oddziałów mieszkalnych Zakładu 
Karnego w Czerwonym Borze lub Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku wymagających świadczeń 
zdrowotnych z zakresu stomatologii. 
- udzielanie porad lekarskich z zakresu stomatologii i leczenie osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym 
w Czerwonym Borze  lub Oddziale Zewnętrznym w Grądach-Woniecku, 
-  wydawanie na zlecenie Udzielającego opinii dotyczących stanu zdrowia osadzonych, sposobu leczenia                   
i stosowania względem nich odpowiednich metod oddziaływania, 
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji lekarskiej i okresowej sprawozdawczości, 
- współpraca z pracownikami ZOZ Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach udzielanej pomocy 
medycznej, 
- inne czynności poza wyszczególnionymi zlecone przez Udzielającego w zakresie opieki medycznej. 
2. Rozkład i częstotliwość wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w imieniu 
udzielającego zamówienie, ustala kierownik ZOZ Zakładu Karnego w Czerwonym Borze lub osoba go 
zastępująca w porozumieniu z przyjmującym zamówienie, przy czym udzielający zamówienie zobowiązany 



jest świadczyć usługi zdrowotne co najmniej jeden dzień w tygodniu łącznie przez 8 godzin oraz ewentualnie 
w innym dniu wskazanym przez Udzielającego zamówienie w przypadku konieczności zabezpieczenia opieki 
medycznej osadzonym, z tym zastrzeżeniem, że świadczenie będzie wykonywane maksymalnie w wymiarze 
40 godzin miesięcznie. 
3. Świadczenia wymienione w § 2 ust. 1 wykonywane będą przez przyjmującego zamówienie zgodnie                      
z ustaleniami opracowanymi przez kierownika ZOZ i zatwierdzonymi przez dyrektora Zakładu Karnego w 
Czerwonym Borze przekazywanymi przyjmującemu zamówienie przed końcem danego miesiąca na miesiąc 
następny. 

 
§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zdrowotne określone w § 2 ust. 1              
w siedzibie udzielającego zamówienie lub w ramach potrzeb w siedzibie Oddziału Zewnętrznego w 
Grądach-Woniecku, korzystając z aparatury i sprzętu oraz leków udzielającego zamówienie. 

2. Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1 odbywa się w zakresie niezbędnym do świadczenia 
zleconych umową usług medycznych. 

 
§ 4 

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń zdrowotnych za realizację zamówienia w zakresie 
opieki medycznej określonej w § 2 ust. 1 w wysokości brutto 200,00 zł. (dwieście 00/100) za jedną godzinę. 

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy określone w § 3 wypłacane będzie przyjmującemu 
zamówienie przez udzielającego zamówienie do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,                     
po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej przez kierownika ZOZ Zakładu Karnego                       
w Czerwonym Borze lub osobę go zastępującą, za dany miesiąc w terminie do dnia 5 każdego następnego  
miesiąca. 
2. Niedotrzymanie terminu przedłożenia faktury spowoduje odpowiednie przesunięcie zapłaty do końca 
danego miesiąca. 
 

§ 6 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wobec 
roszczeń cywilnych osadzonych i ich rodzin, stosownie do obowiązujących przepisów prawa                                 oraz 
przedłożenia udzielającemu zamówienie kserokopii polisy ubezpieczenia w przypadku jej wygaśnięcia     w 
czasie obowiązywania niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzonej przez kierownika ZOZ 
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze lub osobę go zastępującą w zakresie sposobu udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz zobowiązuje się uwzględniać wyniki kontroli i stosować do zaleceń pokontrolnych. 
2. Kontrola obejmuje  wykonywanie umowy, w szczególności: 
a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, 
c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych, 
d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 
e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, 
f) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych, 
g) czynności wynikających ze świadczonych usług, 
h) prowadzenia ewidencji czasu udzielania świadczonych usług. 
 

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 
2. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nie podjęcia przez przyjmującego zamówienie obowiązków zgodnie z ustalonym rozkładem, 



2) w przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez 
przyjmującego zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, o której mowa w § 6 umowy. 

3. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za 14-dniowym terminem wypowiedzenia                  
w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez przyjmującego zamówienie. 
4. Każdej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia                   
ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. 
5. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku konieczności zabezpieczenia ciągłości leczenia osadzonych, 
umowa może zostać przedłużona na kolejne sześć miesięcy w formie aneksu, bez konieczności ogłaszania 
konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych.   

 
 

§ 9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego                    
oraz przepisy Ustaw, o których mowa w komparycji umowy. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 
udzielającego zamówienie. 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poinformować udzielającego zamówienie o każdej zmianie, 
która ma wpływ na realizacje postanowień umowy, w szczególności utracie uprawnień do wykonywania 
zawodu felczera, zmianie adresu kontaktowego.   

 
§ 10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze                             
dla udzielającego zamówienie, jeden dla przyjmującego zamówienie. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
           
 
 
...............................................................                          ....................................................                                        
 udzielający zamówienie                                                                                     przyjmujący zamówienie 

           

 

 

 


