
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 368/2022 
Wójta Gminy Rudna z dnia 6 grudnia 2022 r. 

 

o U M O W A - PROJEKT 
 

zawarta w dniu …... …………. w Rudnej, pomiędzy: 
Gminą Rudna z siedzibą w Rudnej, Pl. Zwycięstwa 15, zwaną dalej „Gminą”, 
reprezentowaną przez: 
Pana Adriana Wołkowskiego – Wójta Gminy Rudna 
przy kontrasygnacie Pani Doroty Lenczuk – Skarbnika Gminy Rudna 
a 
………………………………………………................................ 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………................................ 
zwanym dalej „Świadczeniodawcą” 

 
§ 1. 

1. Świadczeniodawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na świadczeniu usług 
zdrowotnych w zakresie weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz 
mieszkańców Gminy Rudna, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 realizowane będą na terenie Gminy Rudna                                  
w miejscowości Rudna, w następującym lokalu: …………………….… 

3. Lokal, w którym mają być świadczone usługi winien spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 402). 

4. Świadczeniodawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w ust. 2 
oraz kadrę posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń będących 
przedmiotem umowy.  

 
§ 2. 

1. Usługi, o których mowa w § 1, realizowane będą przez Świadczeniodawcę na rzecz 
mieszkańców Gminy Rudna, obejmujące poradę lekarską w bezpośrednim kontakcie 
z pacjentem lub telefonicznie w soboty i niedziele, w godzinach od 10:00 do 18:00. 

2. Świadczenia objęte niniejszą umową realizowane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie oraz wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie świadczeń, o których mowa w ust. 1 
uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Rudna.  

4. Świadczeniodawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń z zachowaniem należytej 
staranności zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania oraz 
na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i innych przepisów regulujących zasady udzielania 
świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, a także innych regulacji prawnych 
mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Świadczeniodawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji 
związanej z realizacją świadczeń zgodnie z przepisami obowiązującymi w podmiotach 
leczniczych. 

6. W przypadku gdy Świadczeniodawca jest lub będzie stroną umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia, 
o których mowa w ust. 1 obejmują wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę 
zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Świadczeniodawcy w danym 
zakresie. 

 



 
§ 3. 

Za wykonanie usługi określonej w § 1 Świadczeniodawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie ………….. zł, płatne miesięcznie w 6 (słownie: sześciu) częściach każda 
w kwocie ………….. zł. 

 
§ 4. 

1. Wynagrodzenie za wykonane usługi zdrowotne, będące przedmiotem niniejszej umowy, 
zostanie zapłacone przez Gminę, przelewem na rachunek bankowy Świadczeniodawcy                 
o numerze …………………..………………… prowadzonym w banku …………...…….. 
Zmiana rachunku bankowego wymaga zmiany umowy w formie aneksu.  

2. Dane do wystawienia faktury: 
      Nabywca – Gmina Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, 
      Odbiorca – Urząd Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. 
3. Świadczeniodawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 

związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
4. Świadczeniodawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury za wykonane usługi w terminie 

7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Gminy. 

5. Za datę zapłaty należności za wykonane usługi uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego Gminy.  

6. Do każdej faktury Świadczeniodawca zobowiązany jest dołączyć informację o liczbie osób 
przyjętych - w ramach świadczeń określonych w niniejszej umowie. 

7. W razie zwłoki w zapłacie należności, Gmina zobowiązana jest zapłacić Świadczeniodawcy 
odsetki ustawowe. 

 
§ 5. 

Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy uzyskanych od siebie w czasie wykonania 
niniejszej umowy informacji, podlegających ochronie, a w szczególności danych osobowych, 
jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań – chyba, że obowiązujące przepisy 
prawa nakazują udostępnienie ww. informacji. 

 
§ 6. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 2 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 
 

§ 7. 
1. Gmina zastrzega sobie prawo wstępu na teren, gdzie będzie realizowany przedmiot umowy, 

w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, 
w dowolnym ustalonym przez siebie terminie. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji (z wyłączeniem dokumentacji 
medycznej) dotyczącej przedmiotu umowy, w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie 
wykonywania przedmiotu umowy, w dowolnym ustalonym przez siebie terminie. 

 
§ 8. 

 1. Gmina ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia przez Świadczeniodawcę warunków umowy. Oświadczenie Gminy 
o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej, w terminie 7 dni od powzięcia 
informacji o zaistnieniu podstaw do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość. 

 

 



 2. Za rażące naruszenie przez Świadczeniodawcę warunków umowy uważa się 
w szczególności, gdy: 
1) Świadczeniodawca wykonuje umowę przez osoby bez odpowiedniego wykształcenia 

i kwalifikacji, 
2) Świadczeniodawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług 

w ciągu 5 dni roboczych od ustalonego terminu rozpoczęcia wykonywania usług,  
3) Świadczeniodawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację wykonywania 

usług i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych, pomimo wezwania wystosowanego 
przez Gminę. 

 3. Gminie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy zaistnieje istotna zmiana 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Gmina może odstąpić od umowy                             
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Świadczeniodawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu proporcjonalnie z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9. 

1. Strony ustalają prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 
1) powierzenia wykonania świadczeń zdrowotnych osobie nie posiadającej kwalifikacji 

wymaganych przez przepisy prawa – w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek, 
2) nieprawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 2 

ust. 1 umowy w zakresie dni lub godzin ich realizacji – w wysokości 20,00 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, 

3) zaprzestania wykonywania świadczeń wskazanych w § 2 ust. 1 - w wysokości 200,00 
zł za każdy przypadek naruszenia, 

4) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Gminę - za każdy stwierdzony 
przypadek 200,00 zł brutto, 

5) pobierania nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem 
umowy - za każdy stwierdzony przypadek 200,00 zł brutto, 

6) odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 2 - w wysokości 10% 
kwoty łącznego wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

7) nieprawidłowej realizacji umowy przez Świadczeniodawcę innej niż opisanej                          
w lit 1) - 6) - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia miesięcznego, o której mowa 
w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne nie pozbawiają prawa do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wysokość zastrzeżonej kary. 

3. Świadczeniodawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych                                               
z przysługującego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

 
§ 10. 

Gmina przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku: 
1) wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, 

a powodują one, że realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych 
nie będzie możliwa, 

2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług za przedmiot umowy 
- wówczas cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające 
po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie przy zachowaniu 
ceny netto jako niezmienionej.  

 
§ 11. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  



§ 12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 13. 
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego do siedziby Gminy. 
 

§ 14. 
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

Integralną część umowy stanowi: 
załącznik nr 1 – Oferta Świadczeniodawcy. 
 
 
GMINA:       ŚWIADCZENIODAWCA: 

 
 
 
 

 


