)
Zarządzenle Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 62/2019 z dnia 03.10.2019

r,

WZOR UMOWY

UMoWA

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie profilaktyki i diagnostyki nowotworów jelita grubego
w związku z realizaĄą projektu ,,Program badań przesiewowych raka jelita grubego"
zawańa wŁęcznej

(lekarz)

wdniu

..............

r.

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki Źdrowotnój prowadzonego pzez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s|edzibą w Swidniku, Vl \Aldział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173334, NlP 7132393684, REGON 431218969,
reprezentowanym przez dr n. med, Krzysztofa Bojarskiego Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej,
zwanym w dalszej części umowy ,,Udzielającym Zamówienia" lub zamiennie,,Szpita|em"
a,,

Panem/Panią

za

m

i

esz kały m l zamieszkałą

PESEL
NlP

Regon
prowadzącym/ą działalnośógospodarczą pod fi rmą:
adres do korespondencji: taki jak adres zamieszkania
posiadającym/ą prawo wykonywania zawodu o Nr
wpis do rejestru podmiotow wykonujących działalnoścleczniczą pod numerem księgi rejestrowej
zw any m l ą w dal szej części u mowy,,P rzy jmujący m Zam ówi en ie"

na podstawie art, 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalnościleczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze
zm.) oraz w oparciu o protokoł Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej, Zarządzeniem
Nr 62120,1 9 z dnia 03.,l0.2019 r. w wyniku dokonanego wyboru ofeńy złozonej przez Przyjmującego Zamówienie
pomiędzy w/w Stronami zawarta została umowa o następującej treści:

§1

1.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania na rzecz Szpitala świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r, o zawodach lekaza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)
w zakresie znieczulenia podczas badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
,,Program badań pzesiewowych raka jelita grubego" finansowanego z części46-Zdrowie, działu 85'l - Ochrona
Zdrowia, rozdziału 85149 - Program profilaktyki zdrowotnej, zwanym w dalszej części Umowy ,,Projektem", na
podstawie Umowy nr 1/4/52/2019/2066/323 na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych zawańej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
:

2.
3.
4,

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada odpowiednie kwaliflkacje potwierdzone odpowiednimi

dokumentami oraz dysponuje wiedzą niezbędną do wykonywania powiezonych obowiązków oraz oświadcza,
że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające mu ich wykonywanie.
Pzyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do złożeniaUdzielającemu Zamówienia wszelkich niezbędnych
dokumentów, potrzebnych do realizacji niniejszej umowy.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest dostarczyc Udzielającemu Zamówienia wszelkich niezbędnych dokumentów, których obowiązek złożenia wynika ze zmiany przepisów mających zastosowanie na potrzeby realizacji
świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy.

§2
Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarla na okres od dnia

..... r. do dnia

.. r.

§3
Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy
1, Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy w zawodzie lekaza
w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
2, Swiadczenia zdrowotne, o których mowa w §1 ust, 1 powyzej odbywać się będą według ustalonego
i obowiązującego harmonogramu miesięcznego, uzgodnionego przez Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego
Zamówienie, potwierdzonego przez imiennie wskazaną przez Udzielalącego Zamówienia osobę.

§4
Uprawnienia Przyjmującego Zamówienie

1.

2,

Udzielający Zamowienia zapewni Przyjmującemu Zamowienie samodzielnośc w podejmowaniu decyzji zzakresu
obowiązków okreś|onych niniejszą umową.

Przyjmujący Zamowienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy przy wykozystaniu

aparatury, sprzętu medycznego, środkow i materiałow znajdujących się w dyspozycji Udzielającego Zamówienia,
oraz korzysta z pomieszczeń socjalnych. Aparatura i sprzęt medyczny znajdujący się w dyspozycji Udzielającego

Zamowienia, moze byc przez Przyjmującego Zamówienie wykorzystywany wyłącznie w celach

3,
4.

wynikającym z realizaĄi niniejszej umowy.

iw

zakresie

Pzyjmujący Zamowienie ma prawo odmówic w formie pisemnej, wykonania przedmiotu umowy, gdy Udzielający
Zamowienia nie zapewni odpowiednich (prawnych, sanitarnych i socjalnych) warunków wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

Niewykonanie obowiązkow przez ?rzyjmującego Zamówienie z przyczyn lezących po stronie Udzielającego
Zamowienia, w szczególności z powodu przerw technicznych w ich działaniu, remontu miejsca udzielania
świadczeń lub powstania innych okolicznoścido spełnienia których był zobowiązany Udzielający Zamówienia,
nie moze byc podstawą do odmowy wypłaty wynagrodzenia określonegow § 7 ust. 1 umowy.

§5
Obowiązki Przyjm ującego Zamówienie

Przyjmujący Zamowienie w ramach realizaĄi niniejszej umowy ma obowiązek:

1,
2.
3,
4,
5.
6.

Rzetelnego wykorzystania swojej wiedzy iumiejętności, stosowania zasad postępowania zgodnego z aktualnym
stanem wiedzy zawańych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych,
zaleceniach i rekomendacjach wydawanych pzez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistow z właściwych
dziedzin medycyny.
Realizacji usług medycznych zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej.
Przygotowywanie pacjentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie do znieczulenia,
Prowadzenie znieczuleń pacjentow przygotowywanych do badań kolonoskopowych w ramach Projektu.
Opieka nad pacjentami po badaniach kolonoskopowych w ramach Projektu w zakresie funkcjonowania sali
wybudzeniowej.

Wspołpracować z personelem Szpitala oraz personelem zaangażowanym w realizację Projektu, wykonując usługi w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Kulturalnie i taktownie traktowac pacjentów, a w szczególności szanowac ich godnoścoraz prawo do intymności.
8. Znać oraz przestrzegac:
a) Kodeks Etyki Lekarskiej,
b) Regulamin Organizacyjny Szpitala,
c) Kańę Praw Pacjenta,
d) obowiązujące pzepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia,
e) Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
0 Misję zakładu: ,,Bezpieczeństwo naszych pacjentow i nasze - najwyższąwańością".
g) inne akty regulujące zasady organizacji ifunkcjonowania Szpitala,
9. Przestzegac pzepisów bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych.
1 0. Przestzegac zagadnień z zakresu sanitarno-epidemiolog icznych,
11. Zapoznac się z Ogólnymi Warunkami Umów oraz ze Szczegołowymi ]t/ateriałami lnformacyjnymi zawańymi
w Zarządzeniach Prezesa NFZ.
12. Korzystaćzespaętu, lekówimateriałówmedycznychprzyzachowaniuracjonalnej ioszczędnej gospodarki lekami i
wyrobami medycznymi.

,l3. Posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie

z

właściwymipzepisami olaz

zobowiązuje się do nie przerywania tego ubezpieczenia i niezwłocznego przedkładania, w terminie nie dłuzszym
niż 14 dni od daty zawarcia, uwierzytelnionej kserokopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Udzielającemu Zamówienia. W przypadku zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem szkody na osobie, której
Pzyjmujący Zamowienie udziela świadczenie zdrowotne, w czasie braku posiadania ubezpieczenia OC, obowiązek
naprawienia szkody powstałej w okresie nieobjętym ochroną ubezpieczeniowąciążyć będzie na osobie udzielającej
świadczenie zdrowotne, zgodnie z ogolnymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

14. Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
w zawodzie, o którym jest mowa w § 3 ust. 1 umowy.

15. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
16. Posiadać zaświadczenie lekarskie o szczepieniu przeciw \ĄZW typu B.
17. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa ihigieny pracy.
18. Uczestniczyćw programie adaptacji zawodowej prowadzonej u Udzielającego Zamówienia kończącej się oceną.
19. Doskonalió swoje umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach na koszt własny.
20. Aktua|izowaó dane o uczestnictwie w wyżej wymienionych poprzez przedkładanie stosownych zaświadczeń
do Udzielającego Zamowienia.

21. Poddać się kontroli przeprowadzonej przez właściwyOddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital lub inny
uprawniony podmiot, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy i udzielanych przez niego świadczeń
zdrowotnych, na zasadach określonychw obowiązujących przepisach prawa.

22. Kozystac z dokumentacji medycznej zgodnie z uprawnieniami.
23. Znalomości dokumentow systemowych zarządzania, jakościąoraz standardow wymaganych w akredytacji
w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Spoządziła:
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§6
OdpowiedzialnośćPrzyjm ującego Zamówienie
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialnośc względem Udzielającego Zamowienia

2.

za szkody
wyrządzone w związku zrealizacjąprzedmiotu niniejszej umowy, zzaslrzeżeniem ust, 2 niniejszego paragrafu.
Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wady ukryte sprzętu i uszkodzenia powstałe nie z winy Przyjmującego Zamowienie,
b) szkody i uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstały na skutek wad oraz nieprawidłowej pracy aparatury
medycznej, udostępnionej mu na potrzeby realizaĄi przedmiotu niniejszej umowy, a także z przyczyn
niezaleznych od Przyjmującego Zamowienie,
c) zużycie rzeczy będących następstwem prawidłowego ich uzytkowania.
§7

Zasady wynagradzania
Z tytułu należytego wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową Udzielający Zamówienia zobowiązuje
'l .
się do zapłaty na rzecz Pzyjmującego Zamówienie następującego wynagrodzenia:
a) xxx

2.

\AĄlnagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 powyzej płatne będzie:

a) po

potwierdzeniu przez imiennie wskazaną przez UdzielĄącego Zamówienia osobę udzielonych świadczeń

zdrowotnych za dany okres rozliczeniowy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem miesięcznym,

b) w ciągu 30 dni od daty otaymania przez UdzlelĄącego Zamowienia prawidłowo wystawionej faktury

3.

VAT,

zgodnie z treścią zapisów umowy, na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie,
c) termin płatnościjest zachowany, jeżeli w ostatnim jego dniu rachunek bankowy Udzielającego Zamówienia
zostanie obciązony nalezną kwotą,
d) za okres rozliczeniowy pzyjmuje się okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca,
e) Pzyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT osobiście. W przypadku dostarczenia
faktury VAT przez osoby do tego nieupowaznione Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności
za ujawnienie osobom taecim, treści w nim zawartych.
Przyjmujący Zamówienie rozlicza się osobiście z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

§8
Klauzula poufności

1.

Przyjmulący Zamowienie zobowiązuje się do:
traktowania jako poufne wszelkich materiałów, dokumentów, danych zawierąących informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Udzielającego
Zamowienia lub uzyskane od Udzielającego Zamówienia - niezaleznie od formy pzekazania tych informacji
i ich zrodła (,,lnformacje Poufne"),
2. wykorzystywania lnformacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,

1.

3. nie udzielania

podjąó wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, że żadna z osób, ktora uzyska lnformacje Poufne,
nie ujawni tych informacji, ani ich żródla, zarówno w całości,jak i w części osobom trzecim,
5, nie kopiowac, nie powielac ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniaó lnformacji Poufnych, w całości
lub w części.
Zobowiązania Przyjmującego Zamówienie, o ktorych mowa w ust. 1 nie naruszają zobowiązania do przedstawiania

4.

2,

lnformacji Poufnych, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienie, osobom tzecim,

w szczególności środkommasowego przekazu (radio, telewizja, pońale internetowe),

informacji lub dokumentów:
właściwym władzom publicznym, stosownie do i w zakresie przewidzianym w obowiązujących pzepisach prawa,
lub
b) za uprzednią pisemną zgodą Udzielającego Zamówienia.
Zobowiązania Przyjmującego Zamówienie o których mowa w ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do
tych informacji uzyskanych od Udzielającego Zamówienia ktore:
1. są opublikowane, znane iuzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej

a)

3.

2,

4.
5,

umowy,

zostały przekazane pzez osobę tuecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stośunku
do Stron,
3, zostały ujawnione pracownikom Udzielającego Zamówienia,
4. zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących paepisow prawa lub orzeczenia sądu,
5. zostaną pzekazane osobie trzeciej przez Przyjmującego Zamówienie za uprzednią pisemną zgodą
Udzielającego Zamowienia,
Strony zgodnie przyjmują, że treścniniejszej umowy objęta jest klauzulą poufności.
Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Pzyjmującego Zamowienie w okresie trwania niniejszej umowy oraz
przez okres trzech lat po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu.

Spoządziła
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§9
Tryb izasady rozwiązania umowy
a) Udzielający Zamowienia może rozwiązac umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podejrzenia popełnienia

przestępstwa przez Przyjmującego Zamowienie oraz

w szczególności takich jak:

a)
b)

c)

d)

b)

w

sytuacjach rażącego naruszenia obowiązkow,

brak polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej lub jej nie przedłozenie w terminie, o ktorym mowa
w § 5 ust. 10 powyzej,
trwałe lub czasowe, nieusprawiedliwione i nieuzgodnione uprzednio z Udzielającym Zamowienia zaprzestanie
wykonywania świadczeń zleconych na podstawie niniejszej umowy,
niepzestrzeganie obowiązujących przepisów i regulaminow obowiązujących u Udzielającego Zamowienia,
brakdokumentow, o ktorych jest mowa w § 1 ust.3 i4 niniejszej umowy orazbrak aktualnych dokumentow,
o których jest mowa w § 5 ust, 11-14.

Niniejsza umowa moze zostaó wypowiedziana przez każdą ze Stron

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

z

zachowaniem miesięcznego okresu

§10
postanowienia końcowe
'l. Wszelkie zmiany umowy oraz jej wypowiedzenie jak tez rozwiązanie bez wypowiedzenia wymagają dla swej

2.
3.
4.

wazności zachowania formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności
Kodeks Cywilny.
Ewentualne spory będą rozpoznawane pżez Sąd Powszechny właściwyze względu na siedzibę Udzielającego
zamówienia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

data i podpis Przyjmującego Zamówienie

Sporządziła:

ia
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