UMOWA NR …../EO/2021
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zorganizowane przez Przyjmującego zamówienie
zespoły lekarzy i pielęgniarek w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
w pomieszczeniach Udzielającego zamówienia oraz w miejscu pobytu Świadczeniobiorcy
łącznie z konsultacjami telefonicznymi

zawarta w dniu …………. r. we Wrocławiu pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny
Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 889-22-28-560, REGON
006320384,
reprezentowanym przez:
Katarzynę Kapuścińską – Dyrektora
Dorotę Topolnicką – Głównego Księgowego
zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienia
a
……………………………………………………
……………………………………………………
reprezentowanym/ą
………………………………………
………………………………………
zwaną/ym w treści umowy Przyjmującym zamówienie
którzy zwani są także dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie każdy z nich „Stroną”

PREAMBUŁA
1.

2.

3.

Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku ogłoszonego przez Udzielającego
zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie art. 26 i 27 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Biorąc pod uwagę fakt, iż Udzielający zamówienia pozyskuje do współpracy zorganizowany
przez Przyjmującego zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek w dziedzinie objętej
przedmiotem zamówienia, a także w związku z tym, iż Przyjmujący zamówienie posiada
wiedzę i doświadczenie, które Udzielający zamówienia zna i uznaje, Strony postanowiły
zawrzeć niniejszą umowę.
Pozostałe dane dotyczące Przyjmującego zamówienie, w tym dokumenty potwierdzające prawo
Przyjmującego zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 2
umowy, zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§1
PRZEPISY OGÓLNE

1. Do niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, mające związek
z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności aktualne teksty następujących aktów
prawnych:
1 z 10

1) ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn.
zm.);
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 711
z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.);
4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. 2019, poz. 866);
5) ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.: Dz. U.
z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.);
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666
z późn. zm.);
7) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej
dokumentacji medycznej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1153);
8) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.);
9) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych 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 osobowych);
10) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 540);
11) zarządzenie Prezesa NFZ Nr 71/2017/DSM z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia
warunków i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej wraz z późn. zm.;
12) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 790 z późn. zm.);
13) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz.
479 z późn. zm.);
14) ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 628 z późn. zm.);
15) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. 2017, poz.
497);
16) ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 152);
17) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.);
18) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.);
19) ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj.: Dz. U.
z 2021 r., poz. 666 z późn. zm.);
20) Kodeks Etyki Lekarskiej;
21) Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacje aktów prawnych, o których mowa powyżej, będą stosowane automatycznie
z dniem ich wejścia w życie i nie będzie to powodowało konieczności zmiany treści
zawartej przez Strony umowy.
2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Siedziba Udzielającego Zamówienia - należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń Izby
Przyjęć Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny
Ratunkowej;
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2) Miejsce pobytu świadczeniobiorcy - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania
świadczeniobiorcy (pacjenta);
3) Obszar zabezpieczenia - miasto Wrocław oraz gminy: Długołęka, Czernica, Siechnice,
Żórawina;
4) Płatniku – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia.
3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Udzielającego zamówienia w sprawach realizacji
umowy jest Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 26.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Maksymalna wartość niniejszej umowy wynosi 7 375 293,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset
cztery
tysiące
osiemset
dwanaście
złotych
00/100) brutto.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego

3.

4.
5.

6.

zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej:
1) w warunkach ambulatoryjnych;
2) w formie wyjazdowej w miejscu pobytu świadczeniobiorcy;
3) w formie konsultacji telefonicznych.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami
udzielania świadczeń oraz na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych, oraz
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia a Płatnikiem, w
zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W przypadku zmiany przepisów prawa, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do
dostosowania warunków udzielania świadczeń do aktualnych wymogów.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że prowadzi i będzie prowadził przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym
przedmiotem umowy.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego
zamówienia o utracie możliwości realizacji przedmiotu umowy.
§3
ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Udzielanie świadczeń w warunkach ambulatoryjnych oraz w formie konsultacji telefonicznych

2.
3.

4.

5.

6.

odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pomieszczeniach dzierżawionych
od spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy z dnia
21 sierpnia 2015 r.
Miejscem wyczekiwania zespołu wyjazdowego jest budynek Udzielającego zamówienia.obszar
zabezpieczenia.
Świadczenia będące przedmiotem umowy udzielane będą przez zorganizowany przez
Przyjmującego zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek, posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu
umowy.
W celu realizacji przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do
zapewnienia co najmniej dwóch zespołów lekarsko – pielęgniarskich, udzielających świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem umowy.
Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w
godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo
wolne od pracy, w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego.
W celu realizacji przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie dostarczy celem weryfikacji
Udzielającemu zamówienia grafik zawierający wykaz personelu, który będzie udzielał
świadczeń w danym miesiącu w terminie 5 dni przed rozpoczęciem się miesiąca, którego grafik
dotyczy. Wszelkie zmiany grafiku powinny być zgłaszane niezwłocznie najpóźniej w terminie
trzech dni roboczych od dnia zaistnienia zmian.
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§4
DANE OSOBOWE
1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego
zamówienie do dostępu do informacji i danych osobowych, których jest administratorem
w zakresie celu niezbędnym do prawidłowego jej wykonania.
2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiot umowy Przyjmujący zamówienie jest
zobowiązany zapoznać się z obowiązującymi u Udzielającego zamówienia regulacjami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz uzyskać odpowiednie uprawnienia
dostępowe.
3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy –
zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu – wszelkich informacji i danych
osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań, a także ich
wykorzystywania wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych
oraz zastosowania niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których
uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu umowy, celem ochrony ich przed
niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub pozyskaniem w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z
przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu
naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przetwarzania danych osobowych, do których dostęp uzyska Przyjmujący zamówienie.
Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Przyjmującego zamówienie i personelu wskazanego przez
niego do realizacji przedmiotu umowy.
§5
POMIESZCZENIA, SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do udostępnienia Przyjmującemu zamówienie

2.

3.

4.

5.

pomieszczeń dzierżawionych od spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. na podstawie
umowy dzierżawy z dnia 21 sierpnia 2015 r. i wyposażenia ich w sposób umożliwiający
realizację przedmiotu umowy, obejmujących minimum: dwa gabinety lekarskie, gabinet
zabiegowy, pomieszczenie socjalne dla personelu, dyżurkę dla lekarzy, zaplecze sanitarne dla
personelu (toaleta, prysznic) oraz poczekalnię dla pacjentów wraz z sanitariami dla osób
niepełnosprawnych.
Udzielanie świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, odbywać się będzie przy
zastosowaniu sprzętu, aparatury medycznej, środków farmakologicznych oraz jednorazowych
materiałów medycznych niezbędnych do należytej realizacji świadczeń, zapewnionych przez
Udzielającego zamówienia, spełniających minimalne warunki określone w obowiązujących
przepisach prawa, a także niezbędne druki.
Udzielający zamówienia jest zobowiązany do wyposażenia pomieszczeń wymienionych w ust.
1 powyżej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wyposażyć wyjazdowy zespół lekarsko –
pielęgniarski w telefony komórkowe, torbę lekarską i neseser pielęgniarski derealizacji
świadczeń w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.
Wykorzystanie sprzętu aparatury medycznej, środków farmakologicznych, jednorazowych
materiałów medycznych, a także pomieszczeń i udostępnionego przez Udzielającego
zamówienia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, będzie się odbywać wyłącznie
na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
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6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zabezpieczenia udostępnionego sprzętu,

7.

8.

9.

10.
11.

aparatury medycznej, środków farmakologicznych, jednorazowych materiałów medycznych,
a także pomieszczeń i udostępnionego przez Udzielającego zamówienia sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do codziennego przekazywania pomieszczeń
udostępnionych przez Udzielającego zamówienia upoważnionemu pracownikowi Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Udzielającego zamówienia. Fakt ten powinien zostać odnotowany przez
osoby realizujące w imieniu Przyjmującego zamówienie niniejszą umowę w znajdującej się
w SOR Udzielającego zamówienia książce ewidencji pomieszczeń i sprzętu – po zakończeni
udzielania świadczeń.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie, że w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia Udzielającego zamówienia, a także sprzętu i wyposażenia dzierżawionego oraz
infrastruktury spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. z winy Przyjmującego
zamówienie, ma prawo do obciążenia Przyjmującego zamówienie kosztami naprawy.
W przypadku uszkodzenia niemożliwego do usunięcia – kosztami wypłaconego odszkodowania
w wysokości niezamortyzowanej wartości tego składnika majątku. Wysokość w/w obciążeń
będzie uzależniona od stopnia przyczynienia się Przyjmującego zamówienie do wysokości
powstałej szkody, ustalonego w toku postępowania wyjaśniającego.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego informowania w formie pisemnej
Udzielającego zamówienia o uszkodzeniach wyposażenia i infrastruktury Udzielającego
zamówienia.
Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić sprawność sprzętu i aparatury medycznej
niezbędnej do udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy.
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach udostępnionych Przyjmującemu zamówienie należy
do Udzielającego zamówienia.
§6
PRAWA I OBOWIĄZKI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się w szczególności do:
1) bieżącego aktualizowania danych zamieszczonych w Portalu Świadczeniodawcy,
dotyczących personelu (w oparciu o grafik wskazany w § 3 ust. 6 umowy), sprzętu i aparatury
medycznej;
2) przekazania Przyjmującemu zamówienie identyfikatorów najpóźniej w dniu rozpoczęcia
świadczeń realizacji przedmiotu umowy;
3) terminowej zapłaty należności za prawidłowe i zgodne z umową wykonanie przedmiotu
umowy;
4) zapewnienie rejestracji rozmów telefonicznych oraz archiwizacji nagrań, zgodnie
z przepisami Płatnika;
5) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Przyjmującego
zamówienie oraz danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy
w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu;
6) zachowania lojalności w stosunku do Przyjmującego zamówienie, a w szczególności:
a) dbania o dobre imię Przyjmującego zamówienie wobec pacjentów, personelu, placówek
medycznych oraz osób trzecich,
b) ochrony interesów Przyjmującego zamówienie oraz natychmiastowego informowania
o przypadkach, okolicznościach i sytuacjach, w których interesy te mogłyby być lub
zostały naruszone,
c) nierozpowszechnianie jakichkolwiek informacji, które mogłyby naruszyć wizerunek lub
dobre imię Przyjmującego zamówienie,
7) niezatrudniania personelu Przyjmującego zamówienie w celu samodzielnej realizacji
przedmiotu umowy w okresie 6 miesięcy po jej wygaśnięciu. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji,
w której Przyjmujący zamówienie rozwiązał umowę lub uchylił się od jej zawarcia pomimo
wybrania złożonej przez niego oferty.
2. Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy udzielający zamówienia przeszkoli lekarzy
i pielęgniarki Przyjmującego zamówienie z obowiązujących u Udzielającego zamówienia
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procedur BHP, p. poż. oraz obsługi systemu AMMS – w terminach ustalonych przez Strony oraz
udostępni do zapoznania się regulacje wskazane w § 4 ust. 2 umowy.

§7
PRAWA I OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany w szczególności do:
1) zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy

przez cały okres jej obowiązywania
2) zapewnienie obsady personelu w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 4

umowy;
3) bieżącego uzyskania informacji, czy dane osób udzielających w jego imieniu świadczeń

zdrowotnych są zamieszczone w rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w
ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym i złożeniu na tą okoliczność stosownego oświadczenia. Osoby, których dane są
zamieszczone w w/w rejestrze nie mogą zostać dopuszczone do realizacji niniejszej umowy
w imieniu Przyjmującego zamówienie.
4) przekazania Udzielającemu zamówienia imiennej listy osób uprawnionych do realizacji
niniejszej umowy w imieniu Przyjmującego zamówienie najpóźniej w dniu zawarcia
umowy, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku zmian w liście
osób uprawnionych do realizacji przedmiotu umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje
się do niezwłocznego informowania Udzielającego zamówienia o włączeniu nowych osób
do realizacji przedmiotu umowy;
4)5)
przekazywania Udzielającemu zamówienia oświadczeń osób udzielających
świadczeń na wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych: imienia i nazwiska
oraz danych dotyczących wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki specjalizacji
wyłącznie dla celów realizacji tej umowy najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem realizacji
świadczeń;
5)6)
wykonywanie przez zatrudnionych lekarzy i pielęgniarki świadczeń zdrowotnych
określonych w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej,
przestrzegając obowiązujących standardów postępowania i procedur medycznych przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności zaś przepisów wymienionych w § 1
ust. 1 umowy;
6)7)
bieżącego, starannego i czytelnego prowadzenia przez zatrudnionych lekarzy i
pielęgniarki dokumentacji medycznej i statystycznej w formie elektronicznej (tj. w systemie
AMMS) i w formie papierowej w przypadku udzielania świadczeń w miejscu pobytu
świadczeniobiorcy, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Udzielającego zamówienia. Dokumentacja medyczna
powinna być prowadzona w sposób zabezpieczający bezpieczeństwo nie tylko medyczne,
ale także formalno - prawne.
7)8)
rejestrowania w systemie AMMS świadczeniobiorców zgłaszających się osobiście
lub telefonicznie w celu uzyskania świadczeń objętych niniejsza umową;
8)9)
wyposażenia osób udzielających w jego imieniu świadczeń zdrowotnych w środki
ochrony osobistej i odzież roboczą oraz pokrycia kosztów utrzymania ich w odpowiednim
stanie;
9)10)
zachowania przez zatrudnionych lekarzy i pielęgniarki lojalności, w stosunku do
Udzielającego zamówienia oraz jego przedstawicieli, a w szczególności do: dbania o dobre
imię Udzielającego zamówienia wobec pacjentów, personelu, placówek medycznych oraz
osób trzecich, wykonywania zaleceń Udzielającego zamówienia z zachowaniem najwyższej
staranności, rzetelności i terminowości, udzielania na żądanie Udzielającego zamówienia z
zachowaniem najwyższej staranności, rzetelności i terminowości, udzielania na żądanie
Udzielającego zamówienia lub jego przedstawicieli pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących wykonywania niniejszej umowy, ochrony interesów Udzielającego
zamówienia, natychmiastowego informowania o przypadkach, okolicznościach i sytuacjach,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

w których interesy te mogłyby być lub zostały naruszone, dbania o sprzęt i wyposażenie
należące do Udzielającego zamówienia, nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji,
które mogłyby naruszać wizerunek lub dobre imię Udzielającego zamówienia;
10)11)
pokrycia kosztów leczenia poekspozycyjnego osób udzielających w jego imieniu
świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy;
11)12)
przestrzegania praw pacjenta;
12)13)
wydawania orzeczeń lekarskich, skierowań, opinii i zaświadczeń według aktualnych
przepisów prawa obowiązujących dla świadczeń objętych niniejszą umową;
13)14)
poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie prowadzenia
dokumentacji medycznej i sprawozdawczości oraz dbałości o udostępnione pomieszczenia,
sprzęt i aparaturę medyczną;
14)15)
poddania się kontroli Płatnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w
zakresie wynikającym z umowy zawartej z Płatnikiem przez Udzielającego zamówienia;
15)16)
przekazania do Działu Zarządzania Kadrami Udzielającego zamówienia zdjęć osób
uprawnionych do realizacji niniejszej umowy w imieniu Przyjmującego zamówienie
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
16)17)
wystawiania przez zatrudnionych lekarzy recept nieobejmujących refundacji NFZ
dla pacjentów nieubezpieczonych.
Personel udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu Przyjmującego zamówienie
zobowiązany jest do noszenia identyfikatorów ze zdjęciem w miejscu widocznym dla
świadczeniobiorców. W przypadku zagubienia identyfikatora, Przyjmujący zamówienie
zobowiązany Est do pokrycia kosztów wydania nowego egzemplarza w wysokości 10,00 zł
(słownie: dziesięć złotych 00/100) brutto.
Przy realizowaniu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przestrzegać
obowiązujących Udzielającego zamówienia przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,
sanitarno – epidemiologicznych, zaleceń i decyzji organów kontrolujących Udzielającego
zamówienia, a także wewnętrznych przepisów regulujących działalność Udzielającego
zamówienia.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu Udzielającemu zamówienia równowartości
kar finansowych nałożonych przez Płatnika w związku z naruszeniem postanowień niniejszej
umowy, które skutkują wadliwym wykonaniem lub nie wypełnianiem warunków umowy
zawartej z Płatnikiem przez Udzielającego zamówienia.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zwrotu wszelkich przedmiotów powierzonych mu
przez Udzielającego zamówienia oraz dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy
w przypadku jej rozwiązania/ wygaśnięcia, najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu
udzielania świadczeń zdrowotnych.
Przyjmujący zamówienie nie posiada uprawnień do pobierania od świadczeniobiorców żadnych
opłat.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezatrudniania personelu Udzielającego
zamówienia celem realizacji przedmiotu niniejszej umowy w czasie jej trwania, a także w
okresie 6 miesięcy po jej zakończeniu bez zgody Udzielającego zamówienia.
Przyjmującemu zamówienie przysługuje, z uwzględnieniem praw wynikających z zapisów
przedmiotowej umowy, prawo do:
1) przekazania świadczeniobiorcy przez wystawienie właściwego skierowania do innej
placówki medycznej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Udzielającego zamówienia;
2) wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego do miejsca pobytu świadczeniobiorcy, jeżeli
stan zdrowia świadczeniobiorcy będzie tego wymagał;
3) wezwania personelu szpitalnego Oddziału Ratunkowego Udzielającego zamówienia do
miejsca udzielania świadczeń, jeżeli stan zdrowia świadczeniobiorcy będzie tego wymagał.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie zachodzi wobec niego przeszkoda z art. 132 ust. 3
oraz z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, uniemożliwiająca realizację niniejszej umowy.
§8
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność a wykonanie przedmiotu umowy.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za lekarzy i pielęgniarki realizujące

przedmiot umowy jak i za działania własne. Odpowiedzialność w szczególności dotyczy
odpowiedzialności względem Płatnika i Udzielającego zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Udzielającemu zamówienia, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Przyjmujący zamówienie ponosi względem Udzielającego zamówienia całkowitą
odpowiedzialność za udzielone świadczenia zdrowotne i zastosowane procedury medyczne.
5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przy realizacji przedmiotu umowy
Strony ponoszą solidarnie.
§9
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej, które będzie pokrywało szkody wynikłe w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez
lekarzy i pielęgniarki Przyjmującego zamówienie na podstawie niniejszej umowy. Kopia polisy
ubezpieczenia OC stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
2. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek zabezpieczyć
ciągłość i ważność polisy OC pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. W
przypadku, gdy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu lub wygasa w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dostarczyć
Udzielającemu zamówienia uwierzytelnioną kserokopię polisy OC na następny okres,
najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy OC.
§ 10
NALEŻNOŚĆ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają należność w wysokości …………… %
(słownie: ……… procent) od stawki ryczałtu, jaką Udzielający zamówienia otrzyma
miesięcznie od Płatnika na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot
niniejszej umowy.
Należność wskazana w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty, jakie Przyjmujący
zamówienie poniesie w związku z realizacją niniejszej umowy.
W przypadku powstania po stronie Udzielającego zamówienia dodatkowych kosztów (w tym
zwłaszcza obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne
i pozaspołeczne za personel udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu Przyjmującego
zamówienie na podstawie niniejszej umowy), Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo
do obniżenia należności przysługującej Przyjmującemu zamówienie o poniesione przez
Udzielającego zamówienia dodatkowe koszty.
Należność z tytułu wykonywania przedmiotu umowy wypłacana będzie w okresach
miesięcznych z dołu, w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji
świadczeń na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury.
Fakturę, o której mowa w ust. 4 powyżej, Przyjmujący zamówienie składa w terminie do
piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Udzielającego zamówienia.
Strony dopuszczają wzajemną możliwość kompensaty wierzytelności. Udzielający zamówienia
może potrącić należność z dowolnej należności Przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej
zgody Udzielającego zamówienia pod rygorem nieważności.
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§ 11
KARY
1.

Jeżeli Przyjmujący zamówienie przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn
leżących po jego stronie, zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości
jednomiesięcznej należności wskazanej w § 10 ust. 1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Udzielającego zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu
zamówienia karę umowną w wysokości jednomiesięcznej należności wskazanej w § 10 ust. 1
umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienie z przyczyn leżących po
stronie Udzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu
zamówienie karę umowną w wysokości 50% jednomiesięcznej należności wskazanej w § 10
ust. 1 umowy.
4. Jeżeli Udzielający zamówienia odstąpi od umowy z przyczyn przez siebie zawinionych, zapłaci
Przyjmującemu zamówienie karę umowną w wysokości 50% jednomiesięcznej należności
wskazanej w § 10 ust. 1 umowy.
5. W przypadku naruszenia przez jedną ze Stron zakazu opisanego w § 7 ust. 7 umowy lub w § 6
ust. 1 pkt 7 umowy, Strona zapłaci każdorazowo drugiej Stronie karę umowną w wysokości
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
6. Za każde inne niż wymienione powyżej naruszenie przez Stronę postanowień niniejszej umowy
Strona ta ma prawo obciążyć drugą Stronę karą umowną w wysokości do 2% jednomiesięcznej
należności wskazanej w § 10 ust. 1 umowy. Nałożenie kary może być poprzedzone
przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego.
7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje
roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także
zwrotu utraconego zysku.
8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych
z przysługującej mu należności.
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest uiścić kary nałożone przez właściwe organy
i instytucje tytułem nieprzestrzegania przez Przyjmującego zamówienie przepisów sanitarno –
higienicznych, BHP i ochrony przeciwpożarowej, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
10. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
§ 12
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada

2025 r.
1.2. Umowa przestaje wiązać Strony, niezależnie od okresu czasu, na jaki została zawarta
jeżeli zostanie wcześniej zrealizowana, tj. jeżeli przed upływem okresu, na jaki została zawarta
wyczerpana zostanie wartość udzielonego zamówienia określona w §2 ust. 1 umowy.
2.3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia, które dla swojej ważności wymaga formy pisemnej, a w szczególności:
1) przez Przyjmującego zamówienie, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy z winy Udzielającego zamówienia;
2) przez Udzielającego zamówienia w przypadku:
a) utraty przez Udzielającego zamówienia płynności finansowej,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Przyjmującego zamówienie
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności postanowień
§ 7 umowy.
3.4.
Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie
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obowiązującego przestaną nakładać na Udzielającego zamówienia obowiązek prowadzenia
Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
4.1. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
1) gdy Przyjmujący zamówienie dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy, nie
zachował tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy, przerwał realizację
przedmiotu umowy uniemożliwiając wywiązanie się przez Udzielającego zamówienia
z terminowego i pełnego wykonania zobowiązań wobec świadczeniobiorców;
2) gdy Przyjmujący zamówienie utracił uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy;
3) gdy Przyjmujący zamówienie nie zabezpieczył ciągłości i ważności polisy OC;
4) gdy Przyjmujący zamówienie naruszył postanowienie § 2 ust. 4 umowy;
5) gdy w imieniu Przyjmującego zamówienia świadczeń zdrowotnych udzieli osoba, która nie
posiada odpowiednich uprawnień i kwalifikacji;
6) wypowiedzenia umowy przez Płatnika w stosunku do Udzielającego zamówienia.
5.2.
Umowa może zostać rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy Udzielający zamówienia opóźnia się z zapłatą należności
powyżej 21 dni i nie uregulował tej należności pomimo wystosowanego przez Przyjmującego
zamówienie wezwania do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego terminu (minimum 7 dni
roboczych).
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunki niniejszej umowy mają charakter poufny.
2. Strony są zobowiązane informować się o każdej zmianie adresu wskazanego w komparycji

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

niniejszej umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej na adres ostatnio znany
Stronie za skutecznie doręczoną.
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne, lub
prawnie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a strony zobowiązane będą
do odpowiedniego uzupełnienia lub zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa, zachowując przy tym zasadniczy cel umowy, który został określony
w § 2 ust. 1 umowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania niniejszej umowy nastąpi zmiana warunków finansowania przez
Płatnika świadczeń zdrowotnych objętych umową strony dokonają renegocjacji warunków
Umowy, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.
Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać
polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, spór rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla miejsca siedziby Udzielającego zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy wskazane
w § 1 ust. 1 umowy.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Przyjmujący zamówienie, a dwa Udzielający zamówienia.
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po: -0,63 cm + Wcięcie: 0,63 cm
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