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Umowa nr ……………./SOR/2022
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne
zawarta w dniu ……………. r. w Gorlicach pomiędzy w wyniku przeprowadzonego
konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie art. 26, art.
26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2021, poz.
711) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151
ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2021,
poz 1285 z póź.zm.) pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21,
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000015952, NIP 738-17-94-844,
REGON 000308614
reprezentowanym przez
Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza
zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia.
a
……………………………
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą:
…………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………
…..
zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie.

1
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

§1
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania
świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, które obejmują w szczególności:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez
ratownika medycznego (Dz.U. 2019, poz. 2478 z póź.zm.).
Realizacja zadań ratownika medycznego zgodnie z obowiązującymi standardami
udzielania świadczeń zdrowotnych,
Ukończenie udzielania świadczeń zdrowotnych dopiero po stawieniu się zmiennika.
Dokładne i staranne prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w Szpitalu,
w tym w formie elektronicznej.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest ponadto do współdziałania z innymi
podmiotami leczniczymi i jednostkami organizacyjnymi Szpitala, przede wszystkim
w warunkach wypadków masowych i katastrof,
Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych, określonych w niniejszej
umowie, przy wykorzystaniu środków transportu medycznego, materiałów medycznych,
leków, sprzętu, aparatury medycznej, łączności radiowej i innych środków Udzielającego
zamówienia, niezbędnych do udzielania pomocy medycznej zgodnie ze standardami i na
poziomie obecnej wiedzy medycznej.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do kontrolowania leków, materiałów
opatrunkowych, środków i sprzętu medycznego, prowadzenia ewidencji rozchodu leków,
sprzętu medycznego i środków opatrunkowych. Zgłaszania Pielęgniarce Oddziałowej
potrzeb w tym zakresie.
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h) Udzielający zamówienia udostępnia Przyjmującemu zamówienie do nieodpłatnego
korzystania pomieszczenia socjalne i sanitarne Udzielającego zamówienia.
i) Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać środków transportu medycznego,
leków, środków medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej do udzielania innych, niż
określonych w niniejszej umowie świadczeń zdrowotnych.
j) Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stosowania umundurowania wg. wzoru
przyjętego przez Udzielającego zamówienia.
k) Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń
zdrowotnych.
l) Przestrzeganie obowiązku uprzejmego traktowania pacjentów.
m) Znajomość i przestrzeganie zasad porządkowych obowiązujących w Szpitalu
Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz wymogów NFZ w zakresie
realizacji świadczeń.
n) Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
o) Przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz procedur akredytacyjnych
wprowadzanych i obowiązujących u Udzielającego zamówienia.
p) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych
osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781) oraz Polityki Bezpieczeństwa Szpitala
Specjalistycznego im. H Klimontowicza w Gorlicach.
q) Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO, obowiązujących w Szpitalu
Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że legitymuje się fachowymi kwalifikacjami do
udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zabezpieczenia min. 3 dyżurów
w miesiącu.
§3
Harmonogram udzielania świadczeń uzgodniony jest przez Udzielającego zamówienia oraz
Przyjmującego zamówienie. Harmonogram udzielania świadczeń na dany miesiąc opracowuje
Przyjmujący zamówienie i po jego sporządzeniu przedkłada go Udzielającemu zamówienia.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania ustalonego harmonogramu
udzielania świadczeń zdrowotnych. Każda zmiana w harmonogramie wymaga
wcześniejszego uzgodnienia z Udzielającym zamówienia.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem NFZ, jak
również potwierdza prawo Udzielającego Zamówienie do przeprowadzania kontroli
wykonywania umowy.
§5
1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania
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świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia.

1.

2.

3.

4.

§6
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący
zamówienie.
Przyjmujący Zamówienie ponosi jednak wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną komukolwiek, w tym pacjentom Udzielającego Zamówienie, jeżeli szkoda ta
jest wynikiem niewłaściwej i niezgodnej ze sztuką medyczną realizacji umowy.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia medycznego lub też zgłoszenia przez
pacjenta roszczenia odszkodowawczego powstałego w związku z realizacją umowy
Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek współdziałać z Udzielającym Zamówienie
w zakresie zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.
Udzielającemu zamówienia przysługuje od Przyjmującego zamówienia roszczenie
regresowe w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie
trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.

§7
1. Za świadczone usługi, o których mowa w § 1 Przyjmujący zamówienie będzie
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości – …………… zł / 1 godz.
2. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć dokumenty stanowiące podstawę
do wypłaty wynagrodzenia do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi.
4. Wypłata należności za świadczenia nastąpi po przedstawieniu przez Przyjmującego
zamówienie prawidłowo wystawionej faktury z załączonym wykazem świadczonych
usług (Załącznik nr do umowy) zawierającą potwierdzenie wykonania zleconych
świadczeń przez Koordynatora.
5. Należności, o których mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania rachunku/faktury na konto bankowe Przyjmującego zamówienie.
6. Wypłata należności ustalona zgodnie z ust. 1 wyczerpuje całość zobowiązań finansowych
Udzielającego zamówienie za udzielone przez Przyjmującego zamówienie świadczenia
i wykonywanie innych obowiązków wynikających z umowy.
7. W razie zwłoki w zapłacie należności Przyjmujący zamówienie może liczyć ustawowe
odsetki za zwłokę.
§8
1. Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż świadczy usługi na rzecz ludności i w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej i sam rozlicza się z odpowiednim Urzędem
Skarbowym.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zgłosił swoją działalność gospodarczą
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem rozliczenia z tytułu ubezpieczenia
społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
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§9
1. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy:
a) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp,
b) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizowania obowiązku doskonalenia
zawodowego poprzez udział w szkoleniach i zawodowych kursach doskonalących
prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także uczestniczenia w sprawdzianach
teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Udzielającego zamówienia.
Okazywania Udzielającemu zamówienia karty doskonalenia zawodowego i certyfikatów
potwierdzających odbyte szkolenia, zaliczania „okresów edukacyjnych”, o których mowa
w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia
zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2019.2464 z póź.zm.).
§ 10
Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od
pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem
niniejszego zamówienia pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2022 roku do dnia 31.01.2024 roku.
§ 12
1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) z upływem czasu na który była zawarta,
b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) na mocy porozumienia stron, w dowolnym terminie uzgodnionym przez strony,
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez konieczności wskazywania przyczyn
rozwiązania umowy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, gdy Przyjmujący zamówienie:
a) utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego
zawieszone,
b) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez
zgody Udzielającego zamówienia,
c) nie dotrzymał warunków niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej,
d) zgłosił się do realizacji usług objętych umową lub udzielał świadczeń zdrowotnych w
stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
e) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, jeżeli
przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadowym,
f) dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
3. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 2 następuje z chwilą pisemnego
poinformowania Przyjmującego Zamówienie o okolicznościach stanowiących podstawę
rozwiązania umowy.

1.

§ 13
Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych
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w przypadkach:
a) za uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej Udzielający zamówienia może
naliczać kary umowne do wysokości 10% wartości wynagrodzenia miesięcznego,
w którym nastąpiło zdarzenie.
b) za każde inne uchybienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy nałożonych
na Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną
w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia.
2. Udzielający zamówienia może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§ 14
Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
§16
Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści
niniejszej umowy.
§ 17
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
a) kserokopia polisy ubezpieczeniowej,
b) kserokopia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do realizacji świadczeń
zdrowotnych,
c) kserokopia szkolenia BHP,
d) kserokopia prawa wykonywania zawodu.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o działalności leczniczej i Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
§ 19
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia.
§ 20
Umowę niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

......................................................
Przyjmujący zamówienie:

................................................
Udzielający zamówienia:
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