Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej
Nr 2812020 z dnia 23.03.2O2O

r.

WZOR UMOWY

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Anestezjologii i lntensywnej Terapii
(lekarz dyżurujący)
zawarta w Łęcznej w dniu xxx

r,

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, wpisanym

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji i publicznych zakładow opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Swidniku, Vl Wydział 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 częściumowy ,,Udzielającym
Zamówienia" lub zamiennie,,Szpitalem"
a,.

Panią/Panem
Zamieszkałąlłym

PESEL
NlP

Regon

adzącąl cym działa noścgospoda rczą pod fi rmą
adres do korespondencji
posiadającą/cym prawo wykonywania zawodu o Nr
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalnośćleczniczą pod numerem księgi rejestrowej
zwanąlnym w dalszej części umowy ,,Przyjmującym Zamówienie"
P r ow

l

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej (Dz,U.2O2O, poz.295)
orazw oparciu o protokoł Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora SP ZoZ w Łęcznej, Zaządzeniem Nr 28l202O
z dnia 23,03.2020 r. w wyniku dokonanego wyboru ofeńy złozonej przez Przyjmującego Zamówienie pomiędzy w/w
na podstawie art.26 i 27 ustawy

Stronami zawarla została umowa o następującej treści:

1.
2.
3.
4,
5.

§1
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania na rzecz Szpitala świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r, o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.|J. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)
na zasadach w niej określonych, w wymiaze niezbędnym dla prawidłowej realizacji pzedmiotu niniejszej umowy.
Swiadczenia, o których mowa w niniejszej umowie będą udzielane pżez Pzyjmującego Zamówiónie'pacleniom
uprawnionym do świadczeń zdrowotnych oraz pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia na koszt
Udzielającego Zamówienia,
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami
oraz dysponuje wiedzą niezbędną do wykonywania powiezonych obowiązków oraz oświadcza,
ze nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiające mu ich wykonywanie.
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do złożeniaUdzielającemu Zamówienia wszelkich niezbędnych
dokumentów, potzebnych do realizacji niniejszej umowy.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu Zamówienia wszelkich niezbędnych
dokumentów, których obowiązek złoźeniawynika ze zmiany przepisów mających zastosowanie na potrzeby realizaĄi
świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy.

§2
Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 maja 2020 r, do dnia 28 lutego 2021

Miejsce iczas wykonywania przedmiotu

1.
2,
3.
4.

umowy

r,

§ 3

Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące pzedmiotem niniejszej umovvy w Szpitalu zlokalizowanym
w Łęcznej przy ul, KrasnystawskiĄ 52 oraz w jego jednostkach określonych w Statucie Szpitala.

Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy w zawodzie lekarza
w Oddziale Anestezjologii i lntensywnej Terapii oraz w razie potrzeby Udzielającego Zamówienia w innych

komórkach organizacyjnych wchodzących w jego skład zgodnie ze Statutem Szpitala.
Udzielający Zamówienia oraz Przyjmujący Zamówienie podejmują wspołpracę w zakresie wykonywania świadczeń
zdrowotnych:
a) w ramach dyżuru medycznego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 - 7;30 dnia następnego,
b) w ramach dyżuru medycznego w dni św|ąteczne w godz. 7,. 30 - 7:30 dnia następnego.
Swiadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 3 powyzej odbywać się będą według ustalonego i obowiązującego

na oddziale, harmonogramu miesięcznego, uzgodnionego przez Udzielającego Zamówienia
Zamówienie, potwierdzone go przez lekaza koordynującego.

i

Pzyjmującego

§4
Uprawnien ia Przyjm ującego Zam ówienie
1. Udzielający Zamowienia zapewni Przyjmującemu Zamówienie samodzielność w podejmowaniu decyĄi z zakresu
obowiązków określonychw § 6 niniejszej umowy,

2,

Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy przy wykozystaniu

aparatury, spzętu medycznego, środków i materiałów znajdujących się w dyspozycji Udzielającego Zamówienia,
oraz korzysta z pomieszczeń socjalnych. Aparatura i sprzęt medyczny znajdujący się w dyspozycji Udzielającego

Zamówienia, moze byc przez Przyjmującego Zamówienie wykozystywany wyłącznie w celach

3.
4.

wyn ikającym

z realizaĄi

ni

n|ejszej umowy.

iw

zakresie

Przyjmujący Zamówienie ma prawo odmowic w formie pisemnej, wykonania przedmiotu umowy, gdy Udzielający
i socjalnych) warunków wykonania przedmiotu

Zamówienia nie zapewni odpowiednich (prawnych, sanitarnych
niniejszej umowy.

Niewykonanie obowiązków przez Przyjmującego Zamówienie z pżyczyn leżących po stronie Udzielającego
Zamówienia, w szczególności z powodu niezapewnienia aparatury i sprzętu medycznego, przerw technicznych
w ich działaniu, remontu oddziału albo jego części lub strajku personelu, nie moze być podstawą do odmowy wypłaty
wynagrodzenia określonegow § 8 ust. 1 umowy.

§5
Ogólne Obowiązki Przyjm ującego Zamówienie

Przyjmujący Zamówienie w ramach realizacji niniejszej umowy ma obowiązek:

1,

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 przez towazystwa naukowe zrzeszĄące specjalistów z właściwych
dziedzin medycyny.
2. Realizacji usług medycznych zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej.
3. Wspołpracować z personelem Szpitala, wykonując usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
4, Kulturalnie i taktownie traktować pacjentów, a w szczególności szanować ich godnośćoraz prawo do intymności.
5. Korzystać w razie potzeby z konsultacji lekazy specjalistów zatrudnionych u Udzielającego Zamówienia
lub wykonujących na jego zecz usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych
w zakresie celowym dla wykonania pzedmiotu umowy.
6. Znac oraz przestaegać:
a) Kodeks Etyki Lekarskiej,
b) Regulamin Organizacyjny Szpitala,
c) Kańę Praw Pacjenta,
d) obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia,
e) Politykę bezpieczeństw a pzei,ł,tarzania danych osobowych,
f) Misję zakładu: ,,Bezpieczeństwo naszych pacjentów i nasze - najwyższąwańością".
g) inne akty regulujące zasady organizacji i funkcjonowania Szpitala.
7, Przestzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych.
8. Przestrzegać zagadnień z zakr esu sanitarno-epidemiolog icznych.
9, ZapoznaĆ się z Ogólnymi Warunkami Umów oraz ze Szczegołowymi ]r4ateriałami lnformacyjnymi zawańymi
w Zarządzeniach Prezesa NFZ.
10, Korzystać ze spzętu, leków i materiałów medycznych puy zachowaniu racjonalnej i oszczędnej gospodarki lekami i
wyrobami medycznymi.

11. Posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z właściwymipzepisami oraz zobowiązule

się do nie przerywania tego ubezpieczenia i niezwłocznego przedkładania, w terminie nie dłuźszymniż 14 dni od
daty zawarcia, uwiezytelnionej kserokopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Udzielającemu
Zamówienia. W pzypadku zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem szkody na osobie, której Przyjmujący
Zamówienie 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 ogólnymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

12. Posiadac aktualne zaświadczenie lekarskie

o

braku paeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

w zawodzie, o którym jest mowa w § 3 ust. 2 umowy.

13. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie z badania pzeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
14, Posiadać zaświadczenie lekarskie o szczepieniu przeciw \ĄZW typu B.
15. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1

6.

Uczestniczyć w programie adaptacji zawodowej prowadzonej u Udzielającego Zamówienia końózącej się oceną.

17. Doskonalić swoje umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach na koszt własny.
18. Aktualizować dane o uczestnictwie w wyzej wymienionych poprzez przedkładanie stosownych zaświadizeń
do Udzielającego Zamówienia.

19. Brać udział w kursach i szkoleniach wewnętanych organizowanych paez Udzielającego Zamówienia na terenie
Szpitala, o którym jest mowa w § 3 ust. 1 umowy,

20, Raz na dwa lata poddać się ocenie kwalifikacji i aktywności zawodowej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami

Udzielającego Zamówienia. Udzielający Zamówienia zapoznĄe Przyjmującego Zamówienie z wynikiem oceny pod

warunkiem udzielania świadczenia przez okres minimum jednego roku.

21, Poddać się kontroli przeprowadzonej pzez właściwyOddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital lub inny

uprawniony podmiot, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy i udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych,
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
22, Kozyslać z dokumentacji medycznej zgodnie z uprawnieniami,
23, ZnĄomości dokumentow systemowych zarządzania, jakością oraz standardów wymaganych w akredytacji
w związku z udzielanymi św|adczeniami zdrowotnymi.
Sporządził:

§6
Szczegól ne O bowiązki P rzyjm ujące o Zam ówien ie
1. Przyjmowanie, diagnozowanie, leczenie pacjentów zgodnie
g

w zakresie mozliwościoddziału.

z

postępem wiedzy medycznej itechnicznej

7,

Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem, przekazywaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej oraz
wprowadzaniem danych do sieci informatycznej Szpitala, w zakresie dotyczącym pacjentow, ktorym świadczeń
zdrowotnych udziela Przyjmujący Zamówienie.
Prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej w zakresie określonymprzez odpowiednie
przepisy w tym: historia choroby, księga rapońów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, książka ewidencji
przychodu i rozchodu środków narkotycznych i innych, zgodnie z tymi pzepisami,
Sprawowanie nadzoru medycznego nad procesem leczenia.
Sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi pzez Lekarza Koordynującego.
Nadzorowanie pracy średniego personelu medycznego, kontrolowanie wykonania wydanych pzez siebie poleceń
iwłaściwegostosunku do chorych.
Nadzorowanie nad wykonywaniem badań i zabiegów diagnostycznych oraz terapeutycznych zgodnie z profilem

8.

Zawiadamianie Lekarza Koordynującego o wszelkich ważnych wydazeniach w oddziale oraz wykroczeniach

2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
'l1,
12,
13.
14,
15.
1

6.

17,
18,
19.
20,
21,
22,
23,

oddziału.

popełnionych zarówno przez personel, jak i chorych.

Osobiste dopilnowanie wykonania poleceń wydanych przez Lekarza Koordynującego w razie ujawnienia
w oddziale choroby zakaźnej.
Udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach w oddziale i SOR.
\Afipisywanie pacjentów po zakończonym leczeniu.
Przygotowywanie pacjentów do znieczulenia, prowadzenia znieczuleń pacjentów przygotowywanych do zabiegów
operacyjnych i opieka nad tymi pacjentami po zabiegu operacyjnym w zakresie funkcjonowania sali wybudzeniowej
do momentu puekazania pacjenta do właściwegooddziału szpitalnego.
Opieka nad pacjentami innych oddziałów idziałów szpitala zgodnie ze swoimi kwalifikacjami"

Prowadzenie akcji reanimacyjnych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, pacjentów Poradni
Specjalistycznej i innych działów szpitala.
\A/ykonywanie zabiegów operacyjnych w znieczuleniu ogólnym jak równiez w znieczuleniu miejscowym.
Zlecanie badań specjalistycznych popzedzĄących zabieg operacyjny.
Kwalifikowanie do zabiegów operacyjnych.
\ĄĄlkonywanie i asystowanie do zabiegów operacyjnych.
Udział w naradach lekarskich oraz posiedzeniach naukowych organizowanych w Zakładzie.
Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie inwentaza, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego
się w oddziale, w czasie iw zakresie, w jakim kozysta z niego Przyjmujący Zamówienie.
\Alkonywanie innych czynności zleconych przez Szpital, zgodnie z kwalifikacjami Przyjmującego Zamówienie.
Przestrzeganie paepisów orazzasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpozarowych.
Przestrzeganie regulaminów, instrukcji i procedur wiązących się z ochroną danych osobowych a w szczególności nie
wykonywanie bez upowaznienia oraz wykorzystywanie do celów innych niz obowiązki pracownicze, danych
osobowych ze zbiorów Zakładu.

§7
OdpowiedzialnośćPrzyjm ującego Zamówienie
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność względem Udzielającego Zamówienia za szkody
wyrządzone w związku zrealizaĄą przedmiotu niniejszej umowy, zzastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.

Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za:
ukryte sprzętu i uszkodzenia powstałe nie z winy Pzyjmującego Zamówienie,

a) wady

i uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstały na skutek wad oraz nieprawidłowej pracy aparatury
medycznej, udostępnionej mu na potzeby realizaĄi przedmiotu niniejszej umowy, a także z przyczyn
niezaleznych od Pzyjmującego Zamówienie,

b} szkody

3.

c)

zużycie rzeczy będących następstwem prawidłowego ich użytkowania.

Wszelkie finansowe roszczenia NFZ wobec Udzielającego Zamówienia

z

przyczyn leżących po stronie

Przyjmującego Zamówienie powstałych w toku realizacji postanowień niniejszej umovvy oraz umowy Udzielającego
Zamówienia zNFZna realizację świadczeń zdrowotnych obciążĄąwyłączniePrzyjmującego Zamówienie.

§8
Zasady wynagradzania

1.

Z

2.

\ĄĄlnagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie:

tytułu nalezytego wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową Udzielający Zamówienia zobowiązuje
się do zapłaty na żecz Pzyjmującego Zamówienie miesięcznie wynagrodzenia:

a) xxx

a) po potwierdzeniu przez lekarza koordynującego udzielonych świadczeń zdrowotnych za dany
b)

c)

okres

rozliczen iowy, zgod n ie z obowiązującym ha rmonog ra me m mies ięcznym,
w ciągu 30 dni od daty otzymania przez Udzielającego Zamówienia prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie
z treściązapisów umowy, na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie,

termin płatnościjest zachowany, jezeli w ostatnim jego dniu rachunek bankowy Udzielającego Zamowienia
zostanie obciążony nalezną kwotą,
d) za okres rozliczeniowy pzyjmuje się okres od pienłszego do ostatniego dnia danego miesiąca,
Sporządził:

e)

3.
4.
5.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT osobiście, W paypadku dostarczenia
faktury YAT przez osoby do tego nieupowaznione Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności
za ujawnienie osobom trzecim, treści w nim zawańych.
Przyjmujący Zamówienie rozlicza się osobiściez Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
zgodnie z obowiązującymi pzepisami.
Ze względu na coroczne warunki finansowania kontraktów zawieranych przez Udzielającego Zamówienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do renegocjacji i ustalenia
nowych warunkow wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, w kazdym kolejnym roku jej obowiązywania.
Przyjmujący Zamówienie upoważnia iwyraża zgodę Udzielającemu Zamówienia do potrącania w formie kompensaty,
wierzytelności pienięznej wynikające z treści § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

§9
Klauzula poufności
1. Pzyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:
a) traktowania jako poufne wszelkich materiałów, dokumentow, danych zawieralących informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Udzielającego zamówienia

lub uzyskane od

Udzielającego zamówienia

-

niezaleznie

od formy

zrodła (,,lnformacje Poufne"),
b) wykoaystywania lnformacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,
i ich

c) nie udzielania

przekazania

tych

bez uprzedniej zgody Udzielającego zamówienie, osobom

trzecim,

d) podjąć wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, że żadna z osób, która uzyska lnformacje

Poufne,

lnformacji Poufnych,

w szczegolności środkommasowego pzekazu (radio, telewizja, pońale internetowe),

nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości,jak i w części osobom trzecim,

e) nie kopiowac, nie powielac ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniac

2.

lub w części,

lnformacji Poufnych,

w całości

Zobowiązania Pzyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 nie naruszają zobowiązania do pzedstawiania
informacji lub dokumentów:

a) właściwymwładzom publicznym, stosownie do
lub

3,

informacji

iw

zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa,

b) za uprzednią pisemną zgodą Udzielającego zamowienia
Zobowiązania Przyjmującego zamowienie o których mowa w ust. ,1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych
informacji uzyskanych od Udzielającego zamówienia które:
a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomościbez naruszenia postanowień niniejszej
umowy,

b) zostały pzekazane przez osobę tzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań
Stron,

c) zostaĘ ujawnione

o nie ujawnianiu w stosunku do

pracownikom Udzielającego zamówienia,

d) zostały ujawnione osobie tzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących pzepisów prawa lub ozeczenia sądu,
e) zostaną pzekazane osobie trzeciej pzez jednąze Pzyjmującego zamówienie za uprzednią pisemną zgodą drugiej

4,
5.

Udzielającego zamówienia,

Strony zgodnie pzyjmują, że treśćniniejszej umowy objęta jest klauzulą poufności.
Postanowienia niniejszego paragrafu wiążąPrzyjmującego Zamówienie w okresie trwania niniejszej umowy oraz przez
okres trzech lat po jej rozwiązaniulwygaśnięciu.

§10
Tryb izasady rozwiązania umowy.
1. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podejaenia popełnienia

przestępstwa

pżez Przyjmującego

w szczególności takich jak;

a)

Zamówienie oraz

b) niepzestrzeganie obowiązujących paepisów

3.

sytuacjach rażącego naruszenia obowiązków,

brak polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywi|nej lub jej nie pzedłozenie w terminie, o którym mowa

w § 5 ust. 11 povlyżej,

i regulaminów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,
niepoddanie się kontroli, o ktorej jest mowa w § 5 ust. 21 niniejszej umowy,
d) tnłałelub czasowe, nieusprawiedliwione i nieuzgodnione uprzednio z Udzielającym Zamówienia zaprzestanie
wykonywania świadczeń zleconych na podstawie niniejszej umowy,
e) brak dokumentów, o których jest mowa w § 1 ust.4 i5 niniejszej umowy orazbrak aktualnych dokumentów,
o których jest mowa w § 5 ust, 12-15.
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Wprzypadku braku porozumienia, co do warunkowwynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w § 8 ust.4 umowy,
Udzielający Zamówienia ma prawo wypowiedziec niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.

c)

2.

w

Sporządził:

§11
postanowienia końcowe

1,
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany umowy oraz 1ei wypowiedzenie jak tez rozwiązanie bez wypowiedzenia wymagają dla swej ważności
zachowania formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności
Kodeks Cywilny.
Ewentualne spory będą rozpoznawane przez Sąd Powszechny właściwyze względu na siedzibę Udzielającego
zamówienia.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplaaach, po jednym dla kazdej ze Stron.

data i podpis Przyjmującego Zamówienie

Spoządził:
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