Umowa Nr

/2018

zawarta w dniu …………………………..r.
pomiędzy:
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008478 oraz rejestru zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod nr księgi 16-000-16
z siedzibą w Nysie ul. Bohaterów Warszawy nr 34
reprezentowanym przez:
Dyrektora – dr n. med. Norberta Krajczy
Głównego Księgowego – mgr Janinę Kowalik
zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienia”,
a
Specjalistyczną Praktyką Lekarską, Specjalista chorób wewnętrznych lek. Adam Bąk, 48-304
Nysa, ul. Mariacka 18/2, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Nysy pod numerem 12713 ,REGON 531529910 , NIP 753-143-20-61
zwanym w dalej ,,Przyjmującym Zamówienie”

Podstawę niniejszej umowy stanowią:
1. ustawa z dnia15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 poz. 1638 t.j),
2. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 poz. 125
t.j);
3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych( Dz. U. z 2017 poz. 1938 t.j)
4. kodeks cywilny;
5. inne przepisy prawa.

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz w wyniku
konkursu ofert przeprowadzonego przez Udzielającego Zamówienia na świadczenia zdrowotne,
strony zawierają umowę następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczenia zdrowotnego w zakresie wykonywania badań i
zabiegów endoskopowych w Oddziale Szybkiej Diagnostyki Szpitala w Nysie we wtorki i czwartki w
godzinach od 8.30. do 14.30, a w sytuacjach losowych zamiennie w inne dni tygodnia. w godzinach od
7.25 do 15.00.
2. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do przerw w udzielaniu świadczeń do 30 dni w roku
kalendarzowym.
§2
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą
starannością zawodową i zasadami etyki zawodowej, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności
medycznych oraz postępu w tym zakresie, a w szczególności:
- rzetelnego udzielania świadczeń zdrowotnych, przy zachowaniu praw pacjenta,
- zgodnego z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w ZOZ w Nysie prowadzenia
dokumentacji medycznej.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania:
1) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,
2) przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
3) standardów udzielania świadczeń medycznych ustalonych przez Udzielającego
zamówienia,
4) zasad określonych w kontrakcie łączącym Udzielającego zamówienie z
Narodowym Funduszem Zdrowia,
5) innych przepisów prawa regulujących działalność opieki zdrowotnej.
3.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy warunków
niniejszej umowy i informacji z nią związanych.

4.

Zapewnienie zastępstwa w czasie nieobecności Przyjmującego Zamówienie z powodu
choroby jest zadaniem Udzielającego zamówienie.
§3

Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza:
1) aktualne badania profilaktyczne i szkolenia w zakresie BHP;
2) odzież roboczą zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.

§4
1.

Udzielający zamówienia :
a) udostępnia nieodpłatnie Przyjmującemu Zamówienie bazę lokalową oraz aparaturę i sprzęt
medyczny, a także inne środki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) zapewnia możliwość wykonywania badań diagnostycznych, korzystania z leków i materiałów

opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku,
c) zapewnia druki i formularze.
2.

Przyjmujący Zamówienie nie może wykorzystywać środków, o których mowa w ust. 1 na cele
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych chyba, że odpłatność wynika z odrębnych
przepisów i jest wpłacana na konto Udzielającego zamówienie.

3.

Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1 może odbywać się w zakresie niezbędnym
do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową.

4.

Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyłącznie za
zawinioną szkodę wyrządzoną niewłaściwym użytkowaniem powierzonego sprzętu i
aparatury medycznej .

5.

Udzielający Zamówienia pokrywa koszty konserwacji oraz

naprawy sprzętu i aparatury

medycznej wymagających naprawy z przyczyn nie leżących po stronie

Przyjmującego

zamówienie.
Ten punkt w tym momencie jest zbędny i nie wyrażam na niego zgody. Proponuję:
Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu i aparatury
medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, będące następstwem
prawidłowego ich używania.
§5

1.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową oraz utrzymania przez cały czas
obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia, a także
przedłożenia kopii nowej polisy do 14 dni po upływie przed upływem ważności poprzedniej
polisy.

W przypadku zmiany ustawowych warunków ubezpieczenia Przyjmujący

Zamówienie zobowiązany jest do aktualizacji polisy.
2.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienie i Przyjmujący
Zamówienie.

3.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 100.000 euro
(słownie: równowartość w złotych sto tysięcy euro) i 500.000 euro ( słownie: równowartość w
złotych pięćset tysięcy euro) w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

4.

Kopia polisy stanowi załącznik Numer 2 do umowy.

5.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość obciążenia Przyjmującego Zamówienie
odszkodowaniem jakimi został on sam obciążony przez osoby trzecie z powodu niewykonania
lub

nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie.

Na ten punkt nie wyrażam zgody.

§6
1. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i jakości udzielonych przez
Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych, w tym kontroli prowadzonej przez
uprawnione przez niego osoby w zakresie:
1/ sposobu udzielania świadczeń,
2/ gospodarowania mieniem zakładu,
3/ prowadzenia dokumentacji medycznej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli Udzielającego zamówienie, Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i podmiotów , szczególnie w zakresie
dostępności, sposobu , przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości.
§7
1.

Przyjmujący Zamówienie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy w wysokości: w wysokość za 1 godzinę pracy 170 złotych brutto złotych miesięcznie
(słownie: dwieście złotych 00/100)

2.

Określone w ust. 1 wynagrodzenie, obejmuje wszelkie należności z tytułu udzielania
świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie w ramach niniejszej umowy

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt dojazdu do siedziby Udzielającego
Zamówienie.

4.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie wypłacane przez Udzielającego
Zamówienie miesięcznie w terminie do 14 15 następnego miesiąca , na konto Przyjmującego
Zamówienie numer 49 1050 1490 1000 0022 5825 8223.

5.

Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
Zamówienie.

6.

Wypłata wynagrodzenia uzależniona będzie od doręczenia Udzielającemu Zamówienia
faktury oraz dokumentu o wykonaniu świadczeń zdrowotnych w miesięcznym okresie
rozliczeniowym, w terminie 5 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.

7.

Dokument określony w pkt 6 winien być potwierdzony przez ordynatora oddziału Szpitala
w Nysie, w którym Przyjmujący zamówienie udzielał świadczeń zdrowotnych.

8.

W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Przyjmującemu Zamówienie przysługuje
prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§8
Zobowiązania w szczególności podatkowe oraz składkowe z tytułu wynagrodzenia, przysługującego
Przyjmującemu Zamówienie w związku z wykonaniem umowy, rozliczane są bezpośrednio przez
Przyjmującego Zamówienie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

§9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.02.2018r. – 30.06.2018r. ( Pani Małgosiu Pan Dyrektor
prosi aby dopisać tutaj o możliwości ewentualnego przedłużenia umowy…)

§ 10
1.

Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

2.

Umowa może być rozwiązana w całości lub w części przez każdą ze stron z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.

3.

Przyczyną wypowiedzenia umowy może być w szczególności:
1) stwierdzenie realizacji świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie
nieodpowiedniej jakości,
2) stwierdzenie nieprawidłowości w dokumentacji medycznej lub statystycznej prowadzonej
przez Przyjmującego Zamówienie,
3) niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia przez Udzielającego
Zamówienie, należnego Przyjmującemu Zamówienie z tytułu realizacji umowy,
4) zaistnienia przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, uniemożliwiających terminowe i
pełne wykonanie zobowiązań wobec Udzielającego Zamówienie.
5) zamiar zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym Umową przez
Przyjmującego Zamówienie z powodów zdrowotnych lub losowych.

4.

Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego
naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności:
1) odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową,
2) udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie po spożyciu alkoholu lub środków
odurzających,
3) utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień koniecznych do wykonywania
przedmiotu umowy lub zawieszenia tych uprawnień.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej,
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, a które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego Zamówienie.

§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Udzielającego
Zamówienie, 1 dla Przyjmującego Zamówienie.

Udzielający zamówienie

Przyjmujący zamówienie

