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Umowa - Kontrakt Nr ..,.,120ż2
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich) -

Ogólne Warunki Umowy

zawartawdniu .........rwŁukowie
pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 2l - 400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja
Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych za\<ładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
zsiedzibą w Świdniku VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000056773, REGON:
000306472, NIP: 825 - I7 - I| -7I9, reprezentowarlymprzęz
zwanym dalej Udzielającym zamówienia,
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a
wykonywania zawodu lękarza numęr ....... wydany

posiadającym specjalizację
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Lekarską w............ pod numęręm ..............., adręs: ., uL ., NIP:

.. ...., zw anym/ą dalej Przyj m uj ącym zam ówienie,

o treści następującej:

§1.
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art, 26 i 27 ustawy z dnia l5 kwietnia 201 1 roku o działalnościleczniczej,
na podstawie których przeprowadzony został konkurs na udzięlanie świadczeń zdrowotnych.
2. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonywania udzielanie świadczeń
zdrowotnych (lekarskich) w rodzaju ..........., zwanych dalej
świadczeniami.
tlotycąy nocnej i świqtecznej opieki zclrowotnej:I
Udzielajqcy ząmówienią ząwiądomi PrĄmujqcego ząmówienie o każdej zmiąnie miejsca udzielania świadczeń (stałej
bqdź czasowej) przed rozpocz'ęciem realizacji zleceń, Zmiąnq miejsca realizacji świadczeń nie wymaga ąneksowanią
umowy. W przypadku konieczności udzielenia świadczeń wyjazdowych transport PrĄmujqcego ząmówienie do miejsca
wezwąnią i z powrotem zabezpiecza Udzielajqcy zamówienia,
dotyczy świadczeń udzielany clt w g miesięcalego harmonogramu zleceń :
Zlecenia dotyczqce udzielania świądczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 odfułvać się będq w częstotliwości według
potrzeb Udzielajqcego zamówienie, w ......... (miejsce udzieląnią świadczeń), przeciętnie ....,.... (ilość
zleceń) zleceń w tygodniu/miesiqcu, w preferowane dni , w godzinach i dątąch
(w określonych godzinach lub całodobowo, w dni powszednie orąz ustawowo wolne od pracy) wskazanych
w uzgodnionym z koordynątorem, ą w ząkresie świądczeń w oddziąle szpitalnym z ordynatorem miesięcznym
harmonogramie zleceń. 14/ wyjqtkowych przypadkach, ewentuąlne zmiany w terminarzu uzgadniane sq
z koordynatorem przed rozpoczęciem pojedynczego zlecenią Przyjmujqcego ząmówienie wobec Udzielajqcego
ząmówienią. PrĄmujqcy ząmówienie składa propozycje terminów wykonywania zleceń ną kolejny miesiqc
kalendarzowy do 20 dnia poprzedzajqcego miesiqca (jeżeli doĘczy).
dotycąy świadczeń ambulaloryjnyclt :
Zlecenią doĘczqce udzielanią świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 odbywać się będq w częstotliwości według
potrzeb Udzielajqcego ząmówienią, w ... przy ul. ....w ... przeciętnie ..... zlecenią w
miesiqcu w .............., w godzinach od .,... do ..... W wyjqtkowych przypadkach, ewentualne zmiany w terminarzu
uzgadniane sq,z koordynątorem przed rozpoczęciem pojedy.nczego zlecenia. Liczba zleceń uzależnionajest od potrzeb
Udzielaj qcego ząmówienią.
dotyczy konsultacji:
Zlecenia doĘczqce udzieląnią świądczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 odĘu,ać się będq w częstotliwości według
potrzeb UdzielajqCego zamówienią, w terminach każdorązowo uzgodnionych z PrĄmujqcym zamówienie,
w ... ,.. ... ... ... przy ul. .., .,. .... w ...

Jędnostrorure ograniczenie przez Udzielającego zamówienie Iiczby zleceń, brak zlęcęń w danym miesiącu, zmiana
harmonogramu zlęcęń w trakcie miesiąca lub preliminarza punktów do wykonania, nie mogą stanowić podstawy
do roszczęń Przyj muj ącego zamówięnie wobec U dzieIającego zamówienia.
4. W przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowania życia t zdrowia pacjentów godziny udzięlania świadczeń
zdrowotnych ulegają przedfuzeniu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pełnienia co najmniej dwóch dyzurów w ciągu roku spośród
następujących dni: 24, 25 i 26 oraz 37 grudnia, 0 1 stycznia, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych.

' Kurslrvq oznączono uregulowania doĘczqce wyłqcznie poszczególnych roclzajów lub ząkresów świądczeń
zdrow otnych - św iądczeń szpit alnych, ambul atoryj nych lub diagnostycznych.



6.Przyjmujący zamówienie ma obowiązek stawić się na swój koszt w miejscu wykonywania zlęcęnia określonym
w ust, 2, w czasie umożliwiającym bezproblemowe rozpoczęcie świadczenia usfug według zasad, o których mowa
w ust. 3.
7. Ilekroć w umowie jest mowa o komórce Udzielającego zamówienia, ronlmie się przez to odpowiednio

8. Ilekroć w umowie jest mowa o koordylatorze rozumiemy przęz to ... ...

§2.
l. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do dokonylvania czynności w imieniu Udzielającego zamówienia
polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, zgodnie z profilem działalności komórki Udzielającego
zamówięnia oraz wykonywania innych czynności wynikających z regulaminv organizacyjnego Udzielającego
zamówienia, obowiązujących procedur orazzarządzeń wewnętrznych i poleceń koordynatora.
2.Przyjmujący zamówienie w czasie udzięlania świadczęń zdrowotnych jest uprawniony do:

1) wystawiania skierowań do poradni specjalistycznych, szpitala i innych jednostek Udzielającego
zamówienia,

2) wystawiania recept lekarskich w imieniu Udzielającego zamówienia,
3) wydawania pacjentom w imieniu Udzielającego zamówienia zaświadczeń o czasowej niezdolności

do pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
4) wystawiania zlecęń na badania diagnostyczne i transport na zasadach obowiązujących u Udzielającego

zamówięnla oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
5) kierowania pacjentów na leczenie w innych placówkach ochrony zdrowia, jeżeli wymagać tego będzie

stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy Udzielającego zamówienia nie zapewnia
mozliwości dalszego leczenia na zasadach obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej,

6) wystawiania karty zgonu a w sytuacji określonej w odrębnych przepisach, zlęcelia (skierowanie)
wykonania sekcji zwłok, w przypadku konieczności stwierdzęnia zgonu pacjenta ijego przyazyrLy.

3. W celu zapewnienia należytego udzielania świadczęń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
do podjęcia wszelkich dziŃań i procedur medycznych, objętych specyfiką komórki Udzielającego zamówienia,
a w szczególności:

1) dokłądnie zbądąć każdego pacjenta zgłaszajqcego się lub skierowanego do leczenia i po ustaleniu
wstępnej diagnozy przy pomocy dostępnych środków diagnostycznych wytyczyć linie postępowania
i rozpoczqć proces leczenia, (jeżeli dotyczy),

2) uczestniczyć i wykonywać u pacjentów leczonych u Udzielającego zamówienia bądąnia i zabiegi
wynikajqce ze wskąząń, (jeżeli dotyczy),

3) wystawienia karĘ zgonu na podstawie osobiście wykonanego bądąnia pośmiertnego i ustaleń, a w
szczególnej sytuacji określonej w odrębnych przepisach, zlecenią (skierowania) wykonania sekcji nvłok, w
przypadku zgłoszenia konieczności stwierdzenią zgonu pacjentą z terenu powiatu łukowskiego- dotycąy
nocnej i świqtecarej opieki zdrowotnej,

4) współpracować z personelem Udzielającego zamówienie, wydawać zalecęnia i kontrolować
ich wykonanie,

5) podejmować działańa na wezwanie personelu medycznego do chorych wymagających pomocy,
w Ęm stała gotowość do przeprowadzania zabiegów operacyjnych ną Bloku Opreacyjno-Zabiegowym i
udział w ww. zabiegach w charakterze:
-operatora przy zabiegach pacjentów SOR,
-ąsysty przy zabiegach pacjentów z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej,

6) zawiadomić koordynatora o zaistnieniu zdarzenla, które może mieć znaczenie i konsekwencje prawre
d|aUdzielającego zamówienia, w tym również o poważnym wypadku na teręnie Udzielającego
zamówienia, nietypowym zdarzeniu medycznym,

7) tldzidrać świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zalecęniami i rękomęnclacjami zawartymi
w obowiązujących standardach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach i Óktualnych
wytycznych wydanych przęztowarzystwa naukowe ztzeszająceIekarzy specjalistów w dziędzinie zgodnej
ze specjalnością oddziafu,

8) wykonywać zawód zgodnie zę wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami
i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
z naleŻytą staranno ś c ią,

9) przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych,
10) przestrzegać regulaminów, karty praw pacjenta, przepisów bhp i ppoż. oraz obowiązujących zarządzei,
l1) prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

oraz sprawozdawczość na potrzeby Udzielającego zamówienia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. dotycąy świadczeń szpitalnyclt :
Przyjmujqcy ząmówienie udzielajqcy świądczeń w oddziąle merytorycznie i organizacyjnie współpracuje w ząkresie
czynności zleconych umowq z Ordynatorem/Lekarzem kieruj qcym oddziąłem.
doty czy św iadczeń amb ulato ryjny c It :
Przyjmujqcy zamówienie w czasie pełnienia obowiqzków wynikajqcych z niniejszej umowy udziela świądczeń
w wąrunkąch ambulatoryjnych lub w miejscu ząmieszkanią pacjenta.



5, tlotyczy świaelczeń z zakresu nocnej i świqtecmej opieki ulrowotnej:
Przy udzielaniu świadczeń z ząkresu nocnej i świqtecznej opieki zdrowotnej w przypadku nieobecności pielęgniarki, w
celu zapewnienia stałej dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, Przyjmujqcy zamówienie pozostaje w gotowości
do ich udzieląnia w miejscu zlecenią do czasu powrotu pielęgniarki z wyjazdu do pacjenta. W przypadku stanu nagłego
Przyjmujqcy zamówienie zapewnia opiekę pacjenta w miejscu udzieląnią świądczenią do czasu przyjazdu zespołu
r ątownictw a medycznego.
6.Udzielający zamówienia zabezpiecza obsadę pielęgniarską, obsługę administracyjną, gospodarczą oraz sprzęt
i aparaturę medyczną w zakręsię niezbędnym dlarealizacjininiejszej umowy.
1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczęń oraz sprzętu iaparatury medycznej,
należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich przeznaczęńęm i w celach określonych w niniejszej umowię.
Przyjmujący zamówięnię zobowiązuje się do poniesięnia kosztów napraw aparatury i sprzętu medycznego na|eżącego
do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego z winy Przyjmującego zamówienie, w terminię 14 dni od dnia
pisemnego wezwania przezUdzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia w razię zwłoki Przyjmującego
zamówięnię w zapłacie kosztów naprawy moze potrącić należną mu kwotę z nalężności Przyjmującego zamówienie.

§3.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad udzielania świadczeń zdrowotnych wskazanych
w umowach zawartychprzez Udzielającego zamówięnia z Narodowym Funduszęm Zdrowia i innymi kontrahęntami.
2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego
zamówięnia oraz kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyraża zgodę na umieszczenie danych jego potencjału
w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie
dotyczącym niniejszej umowy,
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczęń w zakresie udzielonego zamówięnia ponoszą
solidarnie P ruyjmujący zamówienie i U dzielający zamówienia.
4.Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia przez Przyjmującego zamówięnię szkody
spowodowanej nałożeniem przęz Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych, o których mowa w umowach
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeże|i nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaly odszkodowania
było wynikiem nienalezlego udzielaniaprzezPrzyjmującego zamówięnię świadczeń zdrowotnych.
5. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczęń z Zal<ładęm Wezpieczeń Społecznych
(ubezpieczenia społeczne, zdrowotnę i inne tytuły wpłat) oraz zUrzędem Skarbowym.
6. Ptzyjmujący zamówienie we własnym zakręsię i na własny koszt zabezpiecza:

1) posiadanie aktualnych szkolęń w zakresie BHP, p.poz.,
2) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych i okresowych, potwierdzających brak przeciwwskazah
do wykonywania czynności w zakręsie toz§amym z umową,
3) posiadanie aktualnych szczepieńprzeciw WZW typu B oraz SARS-CoV-2,
4) odzież ochronną.

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach zorganizowanych
zamówienie zzawesv:

1) BHP, p.poż., w zakręsię postępowania podczas wykonywania praa na terenie
pr zęz pr aaow ników fi rm zew nętr zny ch,
2) b ezp ieczeństwa informacj i.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
2) złożenia polisy ubezpieczeniowej jako załącznika do umowy,
3)utrzymywantaprzez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości
ubezpieczenia i nie zmniejszaniajej zakresu.

9. Ewentualne profilaktyczne leczęnie poekspozycyjne Przyjmującego zamówienię, w przypadku styczności z wirusem
niedoboru odpomości, do którego doszło w czasie wykonywania czynności zawodowych jest finansowane
pr zez P r zy jmuj ącego zamówięnię.

§4.
1. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do ptzęrw w wykonywaniu świadczęń:

1) przęrry nie przekraczającej 20 dni kalendarzowych przypadającej ta okręs obowiązywania umowy,
z zastrzężelięm ust, 2,

2) przęrwy związanej z potwierdzonym udziałem Przyjmującego zamówięnię w szkoleniach i sympozjach.
2. Skorzystanie z przerwy, o której mowa w ust. 1 wymaga poinformowania i uprzedniej zgody koordynatora.
Do udzięlenia zgody wymagana jest forma pisemna.
3. Nie stanowi natuszęnia warunków umowy niewykonanie z|eceniaprzezPrzyjmującego zamówienie, w przypadku
nięzdolności do wykonywania świadczeń spowodowanych chorobą, udokumentowanych zaświadczęnięm lekarskim
o ilę na czas tych nięzdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienię wskaze zastępstwo
na zasadach określonych w ust, 4, chyba że na wniosek Przyjmującego zamówienie Udzielający zamówienia odstąpi
od konieczności wskazania zastępstwa,
4, W przypadku skorzystania z przęrry, o której mowa w ust, 1 lub dokonania zamiany w harmonogramię zlęcęh
pouzyskaniu akceptacji Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamowięnie ma obowiązek wyznaczyć zastępcę
poprzęz przekazanie .vqlznaozonęgo zlęcenia osobię trzęciej. Osobą trzecią jest osoba związana z Udzielającym
zamówienia umową o udzielęnię świadczęń zdrowotnych w tozsamym zakresie.

przez Udzielającego

SPZOZ w Łukowie



5.Za przerwy w wykonywaniu świadczeń określonych w ust, 1,3 i 4 Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje
wlłragrodzenie, a koszty zastępstwa ponosi Udzielający zamówięnia.

§5.
1. Umowa zostaje zawarta na okręs od ............ do ........... z możliwością jej
przedłużeńa na dalszy okres roczny za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej.

§6.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje §ię wystawić i przedłożyć Udzielającemu zamówienia fakturę,
z uwidocznionym numeręm umowy do 5 dnia miesiąca następującego, po miesiącu rozliczęniowym. Do faktury
Przyjmujący zamówięnie załącza na piśmie prawidłowo sporządzone sprawozdanie (wedfug wzoru §tanowiącego
zńącznik nr 1 do umowy) uwzględniające precyzyjnę wskazanię miejsca świadczenia usług zgodnie z § 2 niniejszej
umowy. Informacje zawartę w sprawozdaniu podlegają weryfikacji i potwierdzęnia ich zgodności z grafikiem
rzeczywistym przez osobę odpowiedzialną za wprowadzanie danych do grafika. Sprawozdanie wystawione przez
Przyjmującego zamówienie wymaga takżę zatwięrdzęnia ptzez Ordynatora/ Lękarza kierującego oddziałem/Dyrektora.
Płatność za wykonane zlęcęnia nastąpi w tęrminię do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury,
na rachunęk bankowy, wskazany przez Przyjmującego zamówienie. Termin płatności liczony jest od dnia doręczenia
faktury wraz zę sprawozdaniem, pruy czym bieg terminu płatności nie moze rozpoczynac się wcześniej, niż l dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za dzięń zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania
nalezności na rachunku bankowym Udzielającego zamówienia. Ieżelitęrmin płatności upływa w sobotę lub w dzień
ustawowo wolny od pracy płatności dokonuje się następnego dnia roboczego, W przypadku złożenia faktury lub
sprawozdania niezgodnych z zapisami niniejszej umowy tęrmin płatności biegnie od daty usunięcia braków lub
skorygowania nieprawidłowości.
2,Przyjmujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywanych świadczeń,
w wysokości brutto ...... zł (....................... złotych) za ..,.,.,..
tlotyczy ambulatoryjnyclt świadczeń w zakresie porad specjalistycatych:
zgodnie z wąrunkąmi umowy z NFZ z ząkresu ambulatoryjnej opieki specjalisĘcznej, z tym, że w przypadku udzieląnią
świądczeń w poradniach specjalistycznych (z wyjqtkiem porad zabiegowych) wynagrodzenie zawykonane porady
z katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych obliczane będzie, według ilości uzyskanych i rozliczonych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia punktów z wykonanych świadczeń.
3,Przyjmujący zamówienie oświadcza, że kwota, o której mowa w ust.2 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych
UdzieIającego zamówieniarlar3ęcz Przyjmującego zamówienie, związalych z wykonaniem niniejszej umowy.

§7.
1 , Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:,

1) z upĘwem czasu, na który została zawarta,
2) z dniem zakoiczęnia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakręsie dotyczącym niniejszej umowy

(bez wypowi edzenia zę skutkiem natychmiastowym),
3) na mocy porozumienia stron,
4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wlpowiedzenia, ze skutkiem

na koniec miesiąca kalendarzowego,
5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wlpowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona

rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
2. Strony dopuszczają mozliwość zmiany niniejszej umowy w syruacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian korzystnych
dlaUdzielającego zamówienia, o ile da się to wykazać w sposób nie budzący wątpliwości,

§8.
Przyjmujący zamówienie zapłaciUdzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości:
- 1.000 zł (tysiąc) za nię wykonanie kazdego pojedynczego dnia zlecenia (zgodnie z harmonogramem, bez uzgodnienia z
ordynatorem lub zawiadomienia o przeszkodzie - niezawinionej), lub
- 500 ń (pięćset) za bezzasadną odmowę przyjęcia pacjentą realizacji porady wyjazdowej lub inrre nieprawidłowości
w udzielęniu świadczeń, stwięrdzone jednoznaczńe w wyniku wyjaśnienia przypadku przez Udzielającego zamówienie,
NFZ lub Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medyczlęgo) z zastrzężęnięm § 4 ust. 3. Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się do zaplaty kary umownej w terminię 14 dni od dnia pisemnego węzwańa przezUdzieIającego
zamówienia. Udzielający zamówięnia w razię zwłoki Przyjmującego zamówienie w zapłacie może potrącić należną mu
kwotę z nalezności Przyjmującego zamówięnię, bez konieczności uzyskania zgody na kompensatę.
2. Nięzalężnie od kary umownej Udzielający zamówięnia możę dochodzić od Przyjmującego zamówienie
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda
przeL<racza wysokość kary umownej.
3.Udzielającęmu Zamówienia lub osobom przez niego upoważnionym przysfuguje w każdym czasie prawo kontroli,
w szczególności poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości iprzestrzegania praw pacjenta,
kontrolowania i ewidencjonowania ilości godzin udzielanych świadczęń.
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§9.
1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowię mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a

w szczególności:
a) ustawa z dr;ra 15 kwietnia 201l r. o działalnościlecznłczej,
b) ustawa z dnia 5 grudnia |996 r. o zawodach |ękarza ilękarza dentysty,
c) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronię zdrowia psychicznego,
d) ustawa z dnia}'l sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
e) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

0 ustawa z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszęlkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ichzabezpięczania.
3. Przyjmujący zamówienię mozę przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest stosować środki technicznę l organizacyjne zapewniające ochronę
przętwarzanych danych, a w szazęgólności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnienięm osobom
nieupowaznionym, utratą, uszkodzenięm lub zniszczęniem.
5. Wszelkie zmiaty lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrazonej pod rygorem
nieważności w formie pisemnej, z zastrzężęrtiem prawa Udzielającego Zamówięnie do jednostronnej zmiany
harmonogramów zleceń.

§ 10.
1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nięwazności
w formie pisemnej (aneksu do umowy), z zastrzężeniem prawa lJdzielającego Zamówięttie do jednostrorurej zmiany
harmonogramów zlęceń.
2, Na wniosek jednej ze Stron, Strony mogą przystąpić do negocjacji w przedmiocie ęwentualnej zmiany stawek
wynagrodzenia określonych w § 6 ust. 2, na zasadach określonych w niniejszym paragrafte, chyba że konieczność
wprowadzenia zmian jest jednoznacznię uzasadniona lub oczywista. Zmiana stawęk wynagrodzenia możę polegaĆ

zarówno na wzroście jak i obniżeniu stawęk. Z przeprowadzonych negocjacji strony sporządzą pisemny protokół.

Podwyzszenie stawek wynagrodzenia jest dopuszcza|ne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w tym szczegÓlnoŚci

w przypadku:
l) konieczności zmiany zakresu umowy (zlecenie inrrych świadczeń, zwiększenie obowiązków związanych z
udzięlanięm świadczeń, zwiększenie liczby godzin, punktów, itp,) lub zmian organizacyjnych w zakresie udzięlania
świadczeń, mających $pływ na wydajność lub uciążliwość w czasię realizacjiumowy (zmniejszenie zespofu itp. ),
2) zmianprawnych w trakcie realizacji umowy, w tym zasad i sposobu finansowania świadczęi objętych przedmiotem

umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą miały miejscę w trakcie reaIizacjt przedmiotu umowy, jak teZ

zwiększenia fi nansowania przez NF Z;
3) wprowadzelia przez lJdzielającego zamówięnia zmiaty zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzeń
pracowników lub współpracowników podmiotu leczniczego, w szczególności w związka z przęprowadzęniem
negocjacji z lekarzami udzielającym i poszczególnych świadczeń;
4) zmial w trakcię realizacji umowy stawęk podatku YAT związanychz przedmiotem umowy, zmian przepisów o

sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczęgo niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych wpływających na zwiększenie poziomu wynagrodzęń w podmiotach leczniczych, zmian wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnęmu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
oraz zmian przepisów prawnych, jeżeli zmialy te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przezPrzyjmującego
Zamowienia;
5) wystąpienia uzasadnionych okoliczności skutkujących dla Przyjmującego Zamówięnię wzrostem kosztów
świadczenia usługi objętej przedmiotem umowy, w tym w szczególności w związku ze:

a) wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikaj ąaym z miesięcznych (w stosunku do poprzedniego
miesiąca) wskaźników cęn towarów i usfug konsumpcyjnych ogłaszanych przez Pręzesa GUS za miesiące następujące
po miesiącu, w którym zawarto umowę,
b) wzrostem cęn towarów i usług nabywanych przez Przyjmulącego Zamówienie na potrzeby świadczenia usług
objętych przedmiotem umowy (w szczególności stawek azynszul najmu, kosztów matęriąłów biurowych, kosztów
doj azdu, kosztów nabycia fachowych publikacj i),
c) wzrostem kosz!ów osobowych związanych z zatrudrLianiem personelu biorącego udział w realizacji przedmiotu
umowy lub obsługą kontraktu Przyjmującego zamówięnia (o ile dotyczy).
3. Podstawą do zmiany stawki wynagrodzenia zgodnie z ust.2, jest przedłozenie przezPrzyjmującego Zamówienie
wniosku (w formie pisemnej) zavłierającego uzasadnienie wnioskowanej zmiany. Wniosek podlega ocenię
IJdzielającego zamówięnia i wymaga jego zatwierdzenia, przy czym strony mogą przeprowadzić w tym zakresie

stosownę negocjacje. Zmianastawki wynagrodzenia następuje po uzyskaniu akceptacji UdzieIającego Zamówienia
4. Obniżenie stawki wynagrodzenia możę być dokonane w każdym czasie, na analogicznych zasadach, jak zwiększenie
wynagrodzenia.



§ 11.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przyjmujący zamówienie

_KToR
,8,!8ir6ĘB9

riusz Furlela

Zalącznik numer 1

do Umowy - Kontraktu
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MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z L|CZBY ZLECEŃ

miesiąc rok...........

i nazwisko

*wpis obejrnuje godziny otaz minuty tozliczotre w systernie dziesiętnyrn

Miejsce świadczenia usług
(nazwa oddziału, ;rcradni,

Suma
godzit/punlćówlkonsultacji
w dniu roboczym wmiejscu

decenia*

Podpis Przyjmującego zarnówienie

Potwierdzenie wykonania
Podpis koońynatora data



Załącznik Nr 5 do WaruŃów konkursu ofert
doĘczy lekarzy OIOM

Umowa - Kontrakt Nr ,...,12022
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich) -

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogólne Warunki Umowy

zawarta w dniu wŁukowie
pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładęm Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 2l - 400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja
Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych orgańzacji społecznych i zawodowych, fundacji
orazsamodzie,lnych publicznych zal<ładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
zsiedzibą w Swidniku VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000056773, REGON:
000306472, NIP: 825 - 17 - lI -7l9, reprezentowan}łm przez ,.....
zwanym dalej Udzielaj ącym zamówienia,

a
wykonywania zawodu lękarza

;;;;;ók ;;;il iliosiadajacvm/4 
prawo numer ..... wydany

posiadającym specjalizację

;;;ń;ń i;k;;.ń;j il ;;;;;, :, :: ;*pi;#H;13?#3j,;!łł;;i,::,#xŁ;T#";f#'#1Ę
Lekarską w...... pod numęrem adres: ul. NIP:

...., zwanym/ ą dalej Przyjmującym zamówienie,

o treści następującej:
§1.

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 26 i27 ustawy zdnia15 kwietnia 2011 roku o działalnościleczniczej,
na podstawie których przeprowadzony został konkurs na udzięlanie świadczeń zdrowotnych.
2.Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmljący zamówienie przyjmuję do wykonywania udzięlanię świadczeń
zdrowotnych (lekarskich) z zabęsv anestezjologii i intensywnej terapii, zgodnie z warunkami zawięrania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne, zwarrych dalej świadczeniam| osobom ubezpieczonym, innym uprawnionym
zgodnie z ustawą o świadozeniach opieki zdrowotnej finansowanej zę środków publicznych oraz osobom
nieuprawnionym do świad częn zę środków publicznych.
3. Zlęcęńa dotyczące udzięlania świadczęń zdrowotnych określonych w ust. 2 odbylvać się będą w częstotliwości
według potrzeb Udzielającego zamówienię, w komórkach organizacyjnych Szpitala św. Tadęusza w szczególności
stosownię do potrzeb w Oddziale Anestezjologii i Intensylvnej Terapii, Bloku Operacyjno - Zabiegowym orazTrakcię
Porodowym, przeciętnie (ilość zleceń) zlecęń w tygodniu/miesiącu, w preferowane dni

;;;;il;.;;;;;i;;;;;;ói§-xlx,ff:l;'1ĘL[lifi-lTffff""*ilT1"'JŁ;ii*T"xń.*,3:[:x?l§
wyjątkowych przypadkach, ewentualne zmiany w terminarzu uzgadniane są z koordynatoręm przed rozpoczęciem
pojedynczego zlęcęńaPrzyjmującego zamówienie wobec Udzielającego zamówięnia. Przyjmujący zamówienie
składa propozycje terminów wykonywania zlęcęi na kolejny miesiąc kalendarzowy do 20 dnia poprzedzającego
miesiąca.
Jednostronne ograniczenie przez Udzielającego zamówienie liczby zleceń, brak zlęcęń w danym miesiącu, zmiana
harmonogramu zlęceń w trakcię miesiąca lub preliminarza punktów do wykonania, nie mogą stanowić podstawy
do roszczeń Przyjmującego zamówięnię wobec U dzielającego zamówięnia.
4.W przypaóku konieczności prowadzenia akcji ratowania życia i zdrowia pacjentów godziny udzielania świadczeń
zdrowotnych ulegają przedfuzeniu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Przyjmując.y zamówienie zobowiązuje się do pełnienia co najmniej dwóch dyzurów w ciągu roku spośród
na§tępujących dni 24,25 i26 oraz3l grudnia, 01 stycznia, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych.
6.Przyjmulący zamówienie ma obowiązek stawić się na swój koszt w miejscu wykonywania z|ęcęnia określonym
w ust. 2, w czasie umozliwiającym bezproblemowe rozpoczęcie świadczenia usług wedfug zasad, o których mowa
w ust, 3.

7. Ilekoć w umowię jest mowa o komórce Udzielającego zamówienia, rozumie się przez to odpowiednio

8. Ilekroć w umowie jest mowa o koordynatorzę rozumięmy przęz to Ordynatora Oddziahl Anestezjologii i Intensylvnej
Terapii.

§2.
1. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do dokonylvania czynności w imieniu Udzielającego zamówienia
polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, zgodnie z profilem działalności komórki Udzielającego
zamówięnia oraz wykonywania innych cz)mności wynikających z regulaminu organizacyjnego Udzielającego
zamówienia, obowiązujących procedur oraz zarządzeń wewnętrznych i poleceń koordynatora.
Z.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczęń i oświadcza, iż wykonywać je będzie
zzachowatięm należylej staranności, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz zalęcęniami irekomendacjami



zawarrymi w standardach określonych w obowiązljących odrębnych przepisach (w szczegó|ności w zakresie
postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensyvvrrej terapii oraz w zakresie łagodzenia bólu
porodowego) i aktualnych wytycznych wydanych przez towarzystwa naukowę zrzeszające lekarzy specjalistów
z za|<ręsu anestezjologii i intensywnej terapii.
3. W ramach zlecenia Przyjmljący zamówięnię - lekarz anestezjolog obowiązany jest bezpośrednio nadzorować
świadczenia wykonywane przez dyżlrującego równolegle lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinię anestezjologii
i intensywnej terapii, (dotyczy lękarza specjalisty)
Przyjmujący zamówienie - Iękarz w trakcię specjalizacji możę wykonywać znieczulenie wyłącznie pod bezpośrednim
nadzoręm lękarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii. (dotyczy lękarza w trakcie specjalizacji)
4. Świadczenia ldzięlanę będą przez Przyjmującego zamówienie w komórkach organizacyjnych Udzielającego
zamówietia, a w szczególności w Oddzialę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjno - Zabiegowym
oraz Trakcie Porodowym wraz zę wszelkimi środkami transportu sanitamego, przy użyciu wyrobów medycznych
i leków (zgodnie z obowiązującym ręceptariuszęm szpitalnym) będących w posiadaniu Udzielającego zamówienia.
Przyjmljący zamówienie nie możę odmówić wykonywania świadczeń w miejscu i czasie wskazanym
w harmonogramach, o których mowa w § l ust. 3.

5. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek, ktedy zajdzie taka potrzeba, udzielania konsultacji w komórkach
or ganizacy jny ch U dzielając e go z amówienia.
6. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z konieczności zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych,
a niemożliwych do przewidzęnia tj. masowy wlpadek, akcja ratownicza itp, Przyjmujący zamówienie może zostaó
zobowiązany do udzielania świadczeń poza dniami wskazanymi w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

7.Przyjmujący zamówienię w czasię udzielania świadczeń zdrowotnych jest uprawniony do:
1) wystawiania zlecefi na badania diagnostyczne i transport na zasadach obowiązujących u Udzielającego
zamówięnia oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
2) kierowania pacjentów na lęczęnię w innych placówkach ochrony zdrowia i zabezpieczenie transportu
pacjentów, jezeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy
Udzielającego zamówięnia nie zapewnia możliwości dalszego leczenia na zasadach obowiązujących w danej
j edno stce or ganizacy jnej,
3) wystawiania karty zgonu a w sytuacji określonej w odrębnych przepisach, zlecęnia (skierowanie)
wykonania sekcji zwłok, w przypadku konieczności stwięrdzenia zgonu pacjenta ijego przyazyny.

8. W celu zapewnienia należytego udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmljący zamówienię zobowiązany jest
do podjęcia wszelkich działa{l i procedur medycznych, objęĘch specyfiką komórki Udzielającego zamówienia,
a w szczególności:

1) wspóĘracować z personelem Udzielającego zamówienie, wydawaó zalęcenia i kontrolować ich wykonanie,
2) podejmować dzińania na wezwanie pefsonelu medycznego do chorych wymagających pomocy,
3) zawiadomić koordynatora o zaistnieniu zdarzenła, które moze mieć znaczenie i konsekwencje prawne

dlaUdzielającego zamówienia, w tymrównież o poważnym wypadku na terenie Udzielającego zamówienia,
nietypowym zdarzęniu medycznym,

4) ldzięlać świadczęń opieki zdrowotnej zgodnie z zalęcęniami i rekomendacjami zawartymi
w obowiązujących standardach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach i aktualnych
wylycznych wydanych przęz towarzystwa naukowe zrzeszające lekarzy specjalistów w dziedzlnię zgodnej ze
specj alnością o ddziału,

5) wykonywać zawód zgodnie zę wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mętodami
i środkami zapobiegania, rozpoziawania i leczęnia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
z należytą staranno ś c ią,

6) przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych,
7) przeslrzegać regulaminów, karty praw pacjenta, przepisów bhp i ppoż. oraz obowiąntjących zarządzeń, w tym

obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością,
8) prowadziĆ- dokumentację medyczną zgołnie z obowiąrującymi przepisami w tym _ zakresie

oraz sprawozdawczość na potrzeby Udzielającego zamówienia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dokumentacj a medyczna przechowywana jest przęż U dzięlającego zamówięnia.

9. Przyjmujący zamówienie udzielający świadczeń w oddziale merytorycznie i organizacyjnie wspóĘracuje w zakresię
czynności zleconych umową z Ordynatorem/Lękarzem kierującym oddziałem.
10. Udzielający zamówienia zabezpiecza obsadę pielęgniarską, lekarską, obstugę administracyjną, gospodarczą oraz
leki i inne wyroby medyczne w szczególności sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie niezbędnym dla realizacji
niniejszej umowy.
ll.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczen oraz sprzętu iaparatury medycznej,
należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie.
Przyjmujący zamówienię zobowiązuje się do poniesienia kosztów napraw aparailry i sprzętu medycznego należącego
do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego z winy Przyjmującego zamówienie, w tęrminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przezUdzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia w razie zwłoki Przyjmującego zamówienie
w zapłacie kosztów naprawy może potrącić należną mu kwotę z nalężności Przyjmującego zamówienie.



§3.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przęstrzęganja zasad udzielania świadczeń zdrowotnych wskazanych
w umowach zawartychprzez lJdzielającego zamówienia z Narodowym Funduszęm Zdrowia i innymi kontrahentami.
2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego
zamówięnia oraz kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyraża zgodę na umięszczenie danych jego potencjafu
w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji Lubelskiego Oddziafu Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie
doĘ czącym niniej szej umowy.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakręsie udzielonego zamówieńa ponoszą
solidarnie Przyjmujący zamówienię i U dzielający zamówieńa.
 .TJdzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia przez przyjmującego zamówienie szkody
spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pienięznych, o których mowa w umowach zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem
nienalezytego udzielania przezPrzyjmującego zamówienię świadczeń zdrowotnych.
5, Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczęn z ZakJadęm Ubezpieczei Społecznych
(ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne tluły wpłat) oraz zUrzędem Skarbowym.
6. Przyjmujący zamówienie we własnym zakręsie i na własny kosztzabezpiecza,.

1) posiadanie aktualnych szkoleń w zakresię BHP, p.poż.,
2) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych i okresowych, potwierdzających brak przeciwwskazań
do wykonywania czynności w zakresię tożsamym z umową,
3) posiadanie aktualnych szczepieńprzeciw WZW typu B oraz SARS-CoV-2,
4) odzież ochronną.

I,Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uczestnictwa w szkolęniach zorganizowanych przez Udzielającego
zamówienie z zakresu:

I)BHP, p.poż., w zakresie postępowania podczas wykonywania prac na terenie SPZOZ wŁukowie
pruzz pr ac ow ników fi rm zew nętr zny ch,
2) b ezp ie c zeństwa informacj i.

8, Przyjmujący zamówieńe zobowiązanyjest do:
I) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
2) złożeniapolisy ubezpieczeniowej jako załącznika do umowy,

3)utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości
ubezpieczenia i nie zmniej szania jej zakresu.

9. Ewentualne profilaktycznę leczetie poekspozycyjne Przyjmującego zamówienie, w przypadku styczności z wirusem
niedoboru odporności, do którego doszło w czasię wykonylvania czynności zawodowych jest finansowane
przez P rzy jmującego zamówienie.

§4.
1. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do przęrw w wykonywaniu świadczęń:

1) przerwy nie przekraczającej 20 dni kalendarzowych przypadającej na okres obowiązywania umowy,
z zastrzężęniem ust. 2,
2) przerwy związanej zpotwierdzonym udziałem Przyjmującego zamówięnie w szkoleniach i sympozjach.

2. Skorzystanie z przerwy, o krórej mowa w ust. 1 wymaga poinformowania i uprzedniej zgody koordynatora,
Do udzielenia zgody wymagana jest forma pisemna.
3. Nie stanowi naruszenia warunków umowy niewykonanie zlęcenia przezPrzyjmującego zamówienie, wprzypadku
nięzdolności do wykonywania świadczeń spowodowanych chorobą, udokumentowanych zaświadczęttiem lekarskim o
ile na czas tych niezdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienię wskaze zastępstwo na

zasadach określonych w ust. 4, chyba że na wniosek Przyjmującego zamówienie Udzielający zamówienia odstąpi od
konieczności wskazania zastępstwa.
4.W przypadku skorzystania z przercły, o której mowa w ust. 1 lub dokonania zamiany w harmonogramie zleceń
pouzyskaniu,akceptacji Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienię ma obowiązek wyznaczyć zastępcę
poprzęz przekazanie wznaczorręgo zlęcęnia osobie trzeciej. Osobą trzecią jest osoba związata z Udzielającym
zamówięniaumową o udzięlenie świadczeń zdrowotnych w tozsamym zakresie.
5.Zaprzerwy w wykonyłvaniu świadczeń określonych w ust. I,3 i 4 Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje
wynagrodzenie, a koszty zastępstwa ponosi Udzielający zamówieńa,

§5.
l. Umowa zostaje zawarta na okręs od ....,. do ....., .., z możliwością jej

przedłużenia na dalszy okres roczny za zgodą obu stron wyrażoną w formię pisemnej.

§6.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wystawić iprzedłożyó Udzielającemu zamówienia fakturę, z uwidocznionym
numęrem umowy do 5 dnia miesiąca następującego, po miesiącu rozliczeniowym. Do faktury Przyjmujący zamówienie
zńącza na piśmie prawidłowo sporządzone sprawozdanie (wedfug wzoru stanowiącego zŃącznik nr 1 do umowy)
uwzględniające precyzyjne wskazanie miejsca świadczenia usług zgodnie z § 2 niniejszej umowy. Informacje zawartę
w sprawozdaniu podlegają weryfikacji i potwierdzęnia ich zgodności z grafikiem rzęazywistym przez osobę
odpowiedzialną za wprowadzanię danych do grafika. Sprawozdanie wystawionę przęz Przyjmującego zamówienie



wymaga takżę zatwięrdzęnia przez Ordynatoral Lękarza kierującego oddziałem/Dyrektora. Płatność za wykonanę
zlecenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek baŃowy,
wskazany przez Przyjmującego zamówienie. Termin płatności liczony jest od dnia doręczenia faktury wraz ze
sprawozdaniem, przy czym bieg terminu płatności nię możę rozpoczynać się wcześniej, niż 1 dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu rozliczeniowym. Za dzieh zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania
należności na rachunku bankowym Udzielającego zamówięnia. JężęIi termin płatności uptywa w sobotę lub w dzięń
ustawowo wolny od pracy płatności dokonuje się następnego dnia roboczego. W prąpadku złożęnia faktury lub
sprawozdania niezgodnych z zapisami niniejszej umowy termin płatności biegnie od daty usunięcia braków lub
skorygowania nieprawidłowości.
2.Przyjmujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe ztytułu wykonywanych świadczęń, w wysokości:

l ) brutto . . .....(. . ....złotych) za każdą godzinę zlecenia,
2) brutto . . .....(. .....złotych) za każdy wykonany transport sanitamy.

3 . Przyjmujący zamówienie oświadcza , że kwota, o której mowa w ust. 2 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych
Udzie|ającego zamówięnia na rzęQz Przyjmującego zamówienie, zutiązanych z wykonaniem niniejszej umowy.

§7.
1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:

1) z upĘwem czasu, na który została zawarta,
2) z dniem zakoiczęnia udzięIania świadczeń zdrowotnych w zakręsie dotyczącym niniejszej umowy
(bez wypowiedzenia ze skutkięm natychmiastolvym),
3) na mocy porozumienia stron,
4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowanięm 1 - miesięcznego okresu wlpowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wlpowiedzenia, w przypadku, gdy druga
strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

2. Strony dopllszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika
z okoliczności, których nie mozna było przewidzieć w chwili zautarcia umowy lub zmian korzystnych
dlaUdzielającego zamówienia, o ile da się to wykazać w sposób nie budzący wąĘliwości.

§8.
Przyjmujący zamówienie zapłaciUdzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości:
- 1.000 zł (tysiąc) za nie wykonanie kazdego pojedynczego dnia zlecęnia (zgodnie z harmonogramem, bez uzgodńenia z
ordynatorem lub zawiadomięnia o przeszkodzie - niezawinionej), lub
- 500 zł (pięćset) za bęzzasadną odmowę pizyjęcia pacjenta lub inne nieprawidłowości w udzięleniu świadczeń,
stwierdzone jednoznacznie w wyniku wyjaśnienia przypadku przezUdzielającego zamówienie, NFZ lub Wojewódzkiego
Koordynatora Ratownictwa Medycznego, z zastrzeżeńem § 4 ust. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty
kary umownej w tęrminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przezUdzielającego zamówięnia. Udzielający zamówieńa
w razie zwłoki Przyjmującego zamówienie w zapłacie może potrącić należną mu kwotę znalężności Przyjmującego
zamówienie, bez końeczności uzyskania zgody na kompensatę.
2. Nięzalężnie od kary umownej Udzielający zamówienia możę dochodzić od Przyjmującego zamówienię
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda
przel<racza wysokość kary umownej.
3.Udzielającęmu Zamówienia lub osobom przez nlego upoważnionym przysługuje w każdym czasie prawo kontroli,
w szczególności poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości i przęstrzegarlia praw pacjenta,
kontrolowania i ewidencjonowania ilości godzin udzielanych świadczeń.

§9.
1. W zakresię nie uregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie powszęchnie obowiązujące przepisy prawa, a
w szczególności:

a) ustawa z dnia 15 kwietnia 20ll r. o działalnościleczniczej,
b) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlękarza ilękarza dentysty,
c) ustawa z dnia 19 sierpnia |994 r. o ochronię zdrowia psychicznego,
d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
e) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

0 ustawa z dniaZ3 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Strony zobowiąrują się do zachowania w tajemnicy wszęlkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ichzabezpieczenia,
3 . Przyjmujący zamówienię możę przęlwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewi dzianym w Umowie.
4. Przyjmljący zamówienie zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przętwarzarlych danych, a w szazególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupowaznionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrazonej pod rygorem
niewazności w formie pisemnej, z zastrzeżeliem prawa UdzieIającego Zamówienie do jednostronnej zmiany
harmonogramów zlęcęń i preliminarza punktów do wykonania.



§ 10.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej podrygorem
nięwazności w formie pisemnej (aneksu do umowy), z zastrzężęniem prawa Udzielającego Zamówienie do
jednostrorurej zmiany harmonogramów zlęceń.
2. Na wniosek jednej ze Stron, Strony mogą przystąpić do negocjacji w przedmiocie ewentualnej zmiany stawęk
wynagrodzenia określonych w § 6 ust. 2, na zasadach określonych w niniejszym paragrafte, chyba że konięczność
wprowadzenia zmian jest jednoznaczlię uzasadniona lub oczywista, Zmiana stawek wynagrodzenia możę polegać
zarówno na wzroście jak i obniżeniu stawek. Z przeprowadzonych negocjacji strony sporządzą pisemny protokół.
Podwyzszenie stawek wynagrodzenia jest dopuszczalne wyłączrtię w uzasadnionychprzypadkach, w tym szczególności
w przypadku:
1) konieczności zmiany zakresu umowy (zlecenie innych świadczeń, zwiększenie obowiązków związanych z
udzielaniem świadczeń, zwiększenie liczby godzit, punktów, iĘ.) lub zmian organizacyjnych w zakręsie udzielania
świadczeń, mających lvpływ na wydajność lub uciążliwość w czasię realizacji umowy (zmniejszenie zespołu itp. ),
2) zmian prawnych w trakcie realizacji umowy, w tym zasad i sposobu finansowania świadczęń objętych przedmiotem
umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą miały miejscę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jakteZ
zwiększenia finansowania przez NFZ;
3) wprowadzenia przez Udzielającego zamówięnia zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzeń
pracowników lub współpracowników podmiotu leczniczego, w szczególności w związllt z przęprowadzenięm
negocjacji z lękarzami udzielaj ącymi poszczegolnych świadczeń;
4) zmian w trakcie realizacji umowy stawęk podatku YAT związanychz przedmiotem umowy; zmian przepisów o
sposobie ustalania najliższego wynagrodzenia zasadniczęgo niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
Leczniczych wpływających na zwiększenie poziomu wynagrodzęn w podmiotach leczniczych, zmian wysokości
minimalnego wlmagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnęmu lub wysokości stawki składki na ubezpieczęnie społeczne lub zdrowotne
oraz zmian przepisów prawnych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przezPrzyjmującego
Zamówierria1'
5) wystąpienia uzasadnionych okoliczności skutkujących dla Przyjmującego Zamówienię wzrostem kosztów
świadczenia usfugi objętej przedmiotem umowy, w tym w szczególnościw związlll ze:
a) wzrostem cen towarów i usfug konsumpcyjnych wynikająaym z miesięcznych (w stosunku do poprzedniego
miesiąca) wskaźników cęn towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanychprzez Prezesa GUS za miesiące następujące
po miesiącu, w którym zawarto umowę,
b) wzrostem cen towarów i usług nabywanych przez Przyjmljącego Zamówienie na potrzeby świadczenia usług
objętych przedmiotem umow! (w szczególności stawek czrłirszu najmu, kosztów materiałów biurowych, kosztów
dojazdu, kosztów nabycia fachowych publikacj i),
c) wzrostem kosztów osobowych zułiązanych z zatrudnianiem personelu biorącego udział w realizacji przedmiotu
umowy lub obsługą kontraktu Przyjmującego zamówienia (o ile dotyczy).
3, Podstawą do zmiany stawki wynagrodzenia zgodnie z ust.2, jest przedłożenie przez Przyjmującego Zamówięnię
wniosku (w formie pisemnej) zawierającego uzasadnienie wnioskowanej zmiany, Wniosek podlega ocenie
Udzielającego Zamówienia i wymaga jego zatwierdzenia, przy czym Strony mogą przęprowadzić w tym zakręsie
stosowne negocjacje. Zmiana stawki wynagrodzenia następuje po uzyskaniu akceptacji Udzielającego Zamowięnia
4. Obnizenie stawki wynagrodzeniamoże być dokonane w kazdym czasie,naanalogicznychzasadach,jak zwiększenie
wynagrodzenia.

§ 11.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym d|akażdej ze stron.

Przyj mujący zamówienie
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Załącznik numer 1

do Umowy - Kontraktu

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY ZLECEŃ

miesiąc rok...........

i nazwisko

*rłpis obejmuje godziny oraz minuty rozliczone w systemie dziesiętnyrn

Miejsce świadczenia usług
(naała oddzjału, poradni,

Suma
godzin/punldówlkonsultacji
w dniu roboczym w miejscu

żecenia*

Potwierdzenie wykonania
Podpis koordlłratora

Podpis Przyjmującego zamówienie

data


