UMOWA Nr

/2017

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

zawarta w dniu ………....2017 r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy :
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
al. Jana Pawła II 7,
reprezentowanym przez Grażynę Kuczerę – Dyrektora zwanym dalej „Udzielającym
zamówienia”,
a
Indywidualną

Praktyką

Lekarską

–

……………………….,

z

siedzibą

………………..., ul. …………………., zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie”
o treści następującej:
§ 1.
Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
§ 2.
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania usług
zdrowotnych w zakresie …………… na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i na rzecz jego pacjentów, w oddziałach, zakładach, poradniach
specjalistycznych i innych komórkach medycznych Szpitala, przeprowadzanie konsultacji,
w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi Szpital ma zawarte
umowy zobowiązujące Szpital do konsultacji zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”.
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia Przyjmującego zamówienie do udzielania
świadczeń zdrowotnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych wynosi …...

§ 3.
1. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych są osoby ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia a także inne, o ile przepisy szczególne tak stanowią.
W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym, koszt tych
świadczeń ponosi Udzielający zamówienia.
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2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach odpłatnych odbywać się może wyłącznie
z dyspozycji Udzielającego zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
4. Przyjmujący

zamówienie

zobowiązuje

się

do

zapewnienia

ciągłości

świadczeń

i w przypadku usprawiedliwionej nieobecności do zapewnienia zastępstw przez inną
uprawnioną do tego osobę za zgodą Udzielającego zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej
umowy nie może opuścić miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych bez zgody
upoważnionego do tego pracownika Udzielającego zamówienia.
6. Przyjmujący zamówienie obowiązkowo potwierdza fakt wejścia lub wyjścia z siedziby
Udzielającego zamówienia kartą w elektronicznym rejestrze czasu pracy – zaniedbania
Przyjmującego zamówienie w tym zakresie, w przypadku wątpliwości, co do jego czasu
pracy, będą traktowane na niekorzyść Przyjmującego zamówienie.
7. Udzielający zamówienia nie zapewnia odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Udzielający

zamówienia

zapewnia

odzież

i

obuwie

operacyjne,

przeznaczone

do użytkowania w Bloku Operacyjnym, salach zabiegowych.
9. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie obsługę
właściwego personelu medycznego.
10. Przyjmujący

zamówienie

zobowiązuje

się

do

przedstawiania

aktualnych

badań

profilaktycznych.
§ 4.
1. Przyjmujący

zamówienie

w

czasie

wykonywania

świadczeń

zdrowotnych,

w ramach niniejszej umowy i dla prawidłowego jej wykonywania, korzysta z :
1) bazy lokalowej Udzielającego zamówienia,
2) aparatury medycznej i sprzętu medycznego stanowiącego własność Udzielającego
zamówienia,
3) leków, opatrunków i środków medycznych umożliwiających udzielanie świadczeń
zdrowotnych,
4) bazy diagnostycznej niezbędnej dla udzielania świadczeń zdrowotnych,
5) pomocy właściwego personelu medycznego.
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2. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do zlecania koniecznych konsultacji i badań
diagnostycznych w innych placówkach, niemożliwych do wykonania u Udzielającego
zamówienia.
3. Przyjmujący

zamówienie

jest

zobowiązany

do

konsultowania

pacjentów

z innych komórek organizacyjnych Szpitala, w tym w szczególności w Izbie Przyjęć, a także
zleconych przez podmioty, z którymi Szpital ma podpisane umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych.
4. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym
do wykonywania świadczeń zdrowotnych w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych
przewidzianych umową.
5. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1 oraz zlecanie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się
na koszt Udzielającego zamówienia.
6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury medycznej lub sprzętu medycznego
z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego
zamówienie pełną kwotą poniesionej szkody.
7. Świadczenie usług na rzecz innych podmiotów przez Przyjmującego zamówienie nie może
ograniczyć zakresu i jakości usług zdrowotnych świadczonych na podstawie niniejszej
umowy.
8. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać przedmiotów, o których mowa w ust. 1,
bez uzasadnienia oraz na cele odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych chyba,
że odpłatność wynika z przepisów Udzielającego zamówienia i jest pobierana na jego
rachunek.
9. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentowi
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, jeżeli
szkoda powstała z jego winy.
10. W

sytuacji

wystąpienia

z

powództwem

przeciwko

Udzielającemu

zamówienie

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem umowy ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie.
11. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie
obowiązków wynikających z umowy.
§5
W celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się do:
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1) zapoznania się i przestrzegania znanych mu obowiązków wynikających z umów
zawartych przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi zleceniodawcami,
2) przestrzegania regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych obowiązujących
w Szpitalu,
3) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta , ustawy o ochronie
danych osobowych, jak również innych obowiązujących przepisów, w tym zarządzeń
Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) zapoznania się i przestrzegania standardów i wytycznych udzielenia świadczeń
zdrowotnych obowiązujących w danej dziedzinie medycyny,
5) wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, przy wykorzystaniu
wiedzy i umiejętności oraz postępu wiedzy medycznej.

§ 6.
1. Z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie otrzymywać będzie
wynagrodzenie w wysokości ……………… zł (słownie: …………… złotych 00/100) za
godzinę/procedurę/jednostkę rozliczeniową.
2. Liczba godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania umowy, za które
Udzielający zamówienia zapłaci wynagrodzenie, wynosi ….. (słownie: ……..), chyba że
strony ustalą ze względu na szczególne potrzeby Udzielającego zamówienia wyższy limit
godzin, przy czym przeciętna liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu wynosi
…... (słownie: ……...…...).
3. Przyjmujący zamówienie może zostać zobowiązany do pozostawania poza miejscem
wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości …….. zł (słownie:
……………….. złotych).
4. Przyjmujący zamówienie wystawiał będzie faktury w okresach miesięcznych na faktyczną
ilość świadczeń zdrowotnych, zgodną z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń,
do których Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dołączyć szczegółową specyfikację
godzin faktycznie udzielonych świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu, zatwierdzoną
przez Lekarza Zarządzającego Oddziałem. Zestawienie to będzie weryfikowane z wydrukiem
z urządzenia do elektronicznej rejestracji czasu pracy.
5. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych płatne będzie na rachunek
Przyjmującego

zamówienie

w terminie

14

dni

od

dnia

doręczenia

Szpitalowi

w terminie 5 dni roboczych po zakończonym miesiącu prawidłowo wystawionej faktury.
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6. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego
Udzielającego zmówienie.
7. Przyjmujący zamówienie na podstawie odrębnych przepisów samodzielnie rozlicza się
z przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności z ZUS i Urzędem Skarbowym.
8. Faktura za świadczenia zdrowotne musi odpowiadać cechom dowodu księgowego
określonym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1047 ze zm.).
§ 7.
1. W zakresie wykonywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej na zasadach
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz wynikających
z odrębnych przepisów,
2) wpisywania do

dokumentacji

medycznej

wydawanych

skierowań

na badania

laboratoryjne i diagnostyczne.
2. Na wniosek Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany
do przekazywania informacji (zaświadczeń, opinii, orzeczeń) niezbędnych do realizacji
statutowych zadań Udzielającego zamówienia.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2, stanowić będzie dla Udzielającego
zamówienia informację o zakresie i sposobie realizacji niniejszej umowy.
4. Świadczenie usług medycznych objętych świadczeniami zdrowotnymi oraz ordynowanie
leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych musi odbywać się
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przyjmujący zamówienie ponosi
odpowiedzialność za świadczenie usług medycznych objętych świadczeniami zdrowotnymi
oraz ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych.

§ 8.
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli Narodowego Funduszu
Zdrowia i osób upoważnionych przez Udzielającego zamówienia w zakresie, o którym mowa
w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), a także
kontroli innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przedłożenia niezbędnych dokumentów,
udzielania informacji i pomocy podczas kontroli przeprowadzanej przez podmioty określone
w ust. 1 lub osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia.
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3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzonej
przez Udzielającego zamówienie, a w szczególności co do:
1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń,
2) stosowania procedur diagnostycznych pod względem jakości i zgodności z przyjętymi
standardami i oraz określonymi w umowach wymogami,
3) liczby i rodzaju wykonywanych na podstawie niniejszej umowy usług zdrowotnych,
4) prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej,
5) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami
niezbędnymi do świadczenia usług zdrowotnych, dokonywania rozliczeń ustalających
koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielenie świadczenia.
4. Skargi i wnioski pacjentów na Przyjmującego Zamówienie rozpoznaje Dyrektor
Udzielającego zamówienia lub wyznaczony przez niego pracownik Udzielającego
zamówienia.
§ 9.
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do:
a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, na zasadach określonych ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr
293, poz. 1729),
b) w dniu podpisania niniejszej umowy okazania Udzielającemu zamówienia oryginału
polisy ubezpieczeniowej obejmującą okres obowiązywania umowy. Kserokopia polisy
stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.
2. W razie, gdy polisa ubezpieczeniowa opiewa na okres krótszy niż termin obowiązywania
umowy, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany w terminie 14 dni przed datą
zakończenia ważności polisy dostarczyć polisę na dalszy okres obowiązywania umowy, pod
rygorem rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

§ 10.
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany poddać się nadzorowi Lekarza Zarządzającego
Oddziałem …………….
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2. Przyjmujący zamówienie w czasie realizacji postanowień niniejszej umowy nadzoruje pracę
średniego personelu udzielającego zamówienie podczas realizacji świadczeń zdrowotnych i
w tym celu wydaje stosowne zalecenia i kontroluje ich wykonanie.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie koordynuje Lekarz
Zarządzający Oddziałem …………………………..

§ 11.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ………... r. do dnia …………. r.
2. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych
dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność
zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie,
chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12.
1. Umowa może być rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez wypowiedzenia w razie
stwierdzenia przypadków rażącego naruszenia jej istotnych postanowień, a w szczególności
wadliwego jej wykonywania, ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych, utraty przez
Przyjmującego zamówienie uprawnień koniecznych do udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz zawinionej przerwy w realizacji ciągłości świadczeń zdrowotnych trwającej
co najmniej 7 dni, o ile nie dopełniono obowiązku wcześniejszego uzgodnienia nieobecności
z Kierownikiem.
2. Umowa może być rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie bez wypowiedzenia
w przypadku uchybienia przez Udzielającego zamówienia w płatności wynagrodzenia za co
najmniej dwa pełne okresy płatności.
§ 13.
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, który upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
§ 14.
1. Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną
za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej
umowy poprzez:
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1) udzielanie świadczeń w sposób i na warunkach nieodpowiadających wymogom
określonym w umowie, przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz wymogom
NFZ określonych w warunkach, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
2) udzielanie świadczeń medycznych u innego świadczeniodawcy w dniach i godzinach
ustalonych w harmonogramach Udzielającego zamówienie,
3) nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie,
4) niezgodne

z

przepisami

obciążanie

pacjentów

kosztami

leków,

materiałów

opatrunkowych lub wyrobów medycznych,
5) uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez Udzielającego zamówienie,
6) pobieranie nienależnych opłat od pacjentów,
7) nieudzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom, pomimo wskazań do ich udzielenia,
8) nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym za brak należytego nadzoru
i kontroli nad prawidłowym prowadzeniem i zabezpieczeniem dokumentacji medycznej
przez podległy personel,
9) nieprzestrzeganie

obowiązujących

w

Udzielającego

zamówienia

przepisów

wewnętrznych, zwłaszcza związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Udzielający zamówienia może nałożyć na
Przyjmującego zamówienie, za każde z wymienionych w ust. 1 niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków, karę umowną w wysokości do 20 % wartości miesięcznego
wynagrodzenia,
a Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie pełnej kwoty kary nałożonej
z wynagrodzenia za miesiąc, w którym Udzielający zamówienia nałożył karę.
3. O zamiarze nałożenia kary umownej Udzielający zamówienie zawiadomi Przyjmującego
zamówienie. Przyjmujący zamówienie może w terminie do 7 dni złożyć wyjaśnienia.
4. W przypadku, gdy wielkość szkody wyrządzonej Udzielającemu zamówienia przekracza
wysokość nałożonej kary umownej, Udzielający zamówienia może dochodzić od
Przyjmującego zamówienie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
5. W przypadku kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia skutkującej zwrotem środków
pieniężnych za nieprawidłowe sprawozdawanie lub realizację świadczeń zdrowotnych,
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zwrotu środków Udzielającemu zamówienia
wraz z nałożoną przez Narodowy Funduszu Zdrowia karą dodatkową, jeśli Przyjmujący
zamówienie ponosi winę za stwierdzone uchybienia. W przypadku kwestionowania przez
Przyjmującego zamówienie swej winy i odmowy przez niego zwrotu środków, o których
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mowa w zdaniu pierwszym, o odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie rozstrzygnie
właściwy sąd powszechny.
§ 15.
1. Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od
pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej
umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Przyjmujący zamówienie nie może działać na szkodę Udzielającego zamówienie,
w szczególności zabronione jest zlecanie wykonywania konsultacji, badań na koszt
Udzielającego zamówienie osobom niebędącym jego pacjentami.
§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy dotyczące udzielania
zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Udzielającego zamówienie.
3. Załączniki do umowy wymienione w § 2 ust. 2 oraz w § 9 ust. 1 lit. b stanowią jej integralną
część.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

____________________________

Przyjmujący zamówienie

_________________________________

Udzielający zamówienia
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