Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ wŁęcznej
Nr 38/2020 z dnia 1'|..05.2O20

r.

WZOR UMOVVY

UMoWA

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
- W ......
(pielęgniarka / pielęgniarz)
zawańa w Łęcznej w dniu xxx

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
wpisanym do rejestru stowazyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibą w Swidniku, Vl Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173334, NlP 7132393684, REGoN 431218969,
reprezentowa

ny

m przez,.

dr n, med. Kzysztofa Bojarskiego Dyrektora SP ZOZw Łęcznej,
zwanym w dalszej części umowy ,,Udzielającym Zamówienia" lub zamiennie ,,Szpitalem"

a

Panem/Panią

zam,

PESEL

NlP

Regon

prowadzącym/ą działalnoścgospodarczą pod firmą
adres do korespondencji:
posiadającym/ą prawo wykonywania zawodu o Nr
wpis do rejestru podmiotow wykonujących działalnośclecznicząpod numerem księgi rejestrowej
zw any ml ą w da lszej części u mowy,,P rzy jm ujący m Zam ówi en ie"

na podstawie ań. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o DziałalnościLeczniczej (Dz.U. z 2020 r, poz. 295) oraz w
oparciu o protokół Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora SP ZOZ w Łęcznej, Zarządzeniem
Nr 38/2020 z dnia 11.05,2020 r. w wyniku dokonanego wyboru ofeńy złożonejprzez Przyjmującego Zamówienie
pomiędzy w/w Stronami zawarl,a została umowa o następującej treści:

1,
2.
3,
4,
5.

§1
Udzielający Zamówienia oraz Przyjmujący Zamowienie podejmują współpracę w zakresie wykonywania świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i połoznej (Dz.|J. z 2020 r. poz.
562) oraz na zasadach określonych w niniejszej umowie, w wymiaae niezbędnym dla prawidłowej realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

Swiadczenia, o których mowa w niniejszej umowie będą udzielane pżez Pzyjmującego Zamówienie pacjentom
uprawnionym do świadczeń zdrowotnych oraz pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia na koszt
Udzielającego Zamówienia.

Puyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi

dokumentami oraz dysponuje wiedzą niezbędną do wykonywania powierzonych obowiązków oraz oświadcza,
źe nie istnieją zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające 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 złożenia wynika ze zmiany przepisów mających zastosowanie na potrzeby realizacji
świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy.

§2
Okres obowiązy wania

um

owy

Umowa zostaje zawańa na okres od dnia 1 czerwca2020 r, do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§3
Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy

'l,

2.
3,

Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące pzedmiotem niniejszej umowy w Szpitalu zlokalizowanym
pzy ul. Krasnystawskiej 52 oraz w jego jednostkach określonychw Statucie Szpitala.
Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy w zawodzie pielęgniarki

w Łęcznej

/

pielęgniarza w xxx oraz w razie potzeby Udzielającego Zamówienia w innych komorkach organizacyjnych

wchodzących w jego skład zgodnie ze Statutem Szpitala.
Udzielający Zamówienia oraz Przyjmujący Zamówienie podejmują współpracę w zakresie wykonywania świadczeń
zdrowotnych:

a) w wymiarze 1601120 godzin miesięcznie. Wypracowanie większej liczby godzin, ponad wskazany limit
nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty stałej.
b) w ramach, dyżuru medycznego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,

c) w ramach dyżuru medycznego w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w dni świątecznew godz,

4,
5.
6.

od 7:00 do 19:00, od 19:00 do 7:00 dnia następnego oraz od 7:00 do 7:00 dnia następnego.
Swiadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 3 powyzej odbywac się będą według ustalonego i obowiązującego
na oddziale, harmonogramu miesięcznego, uzgodnionego przez Udzielającego Zamówienia i Przy.lmującego
Zamowien ie, potwierdzone go pżez pielęg niarkę koordynującą.

Udzielający Zamówienia w trakcie tnłania umowy o świadczenie usług zdrowotnych dopuszcza moż|iwośc
zmniejszenia liczby godzin świadczenia usług medycznych, o ktorych jest mowa w ust 3 pkt. a powyzej, z
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wysokościkwoty stałej, o ktorej jest mowa w § 8 ust, 1 pkt. 1.1
zgodnie z warunkami konkursu ofeń.

Udzielający Zamówienia w trakcie trwania umowy o świadczenie usług zdrowotnych dopuszcza mozliwośc
zwiększenia liczby godzin świadczenia usług medycznych, o ktorych jest mowa w ust 3 pkt. a powyzej, z
jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem wysokościkwoty stałej, o której jest mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.'1
zgodnie z warunkami konkursu ofeń.

7. W

przypadku świadczenia usług medycznych na potzeby Udzielającego Zamówienia

w

innych komorkach

organizacyjnych wchodzących w skład Udzielającego Zamówienia zgodnie ze Statutem Szpitala, niż wskazane
w § 3 ust. 2 powyżej, Udzielający Zamówienia za czas świadczenia usług wypłaci wynagrodzenie, o ktorym jest
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.2 niniejszej umowy.

§4
Uprawn ienia Przyjm ującego Zamówienie

'l.
2.

Udzielający Zamówienia zapewni Pzyjmującemu Zamówienie samodzielność w podejmowaniu decyzji z zakresu
obowiązkow określonychw § 6 niniejszej umowy.
Przyjmujący Zamowienie ma prawo do:
a) pzenły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w wymiarze do,1 60/,1 20 godzin roboczych w ciągu roku
kalendarzowego,

b) pzerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszej umowy, na dokształcanie.
Przeryva moze byc udzielana na indywidualny pisemny wniosek Przyjmującego Zamówienie złożony

Udzielającemu Zamówienia. O przyznaniu prawa do przenły decyduje Dyrektor Udzielającego Zamowienie. Po
na dokształcanie Pzyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przedłozenia
dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu,
c) w przypadku niedostarczenia potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, o którym jest mowa w ustępie b powyzej,
w terminie 30 dni od jego ukończenia, nieobecnośc automatycznie zamieniana będzie na ,,przerwę w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych" o której jest mowa ustępie a powyżej.
Przyjmujący Zamówienie za czas przerw, o ktorych jest mowa w ust 2 powyzej, otrzyma równowańość kwoty stałej,

wykorzystaniu przerwy

3.

4.

5.
6.
7,

oktorej jestmowaw§8ust.

1niniejszej umowy,wmiesiącukorzystaniazprzerwywudzielaniuświadczeń

zdrowotnych, Przerwa, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej nie musi byc wykoaystana jednorazowo oraz nie moze być
przesunięta na rok następny, a w przypadku jej nie wykorzystania w danym roku Przyjmującemu Zamowienie nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Udzielającego Zamówienia, w szczególności o wypłatę
ekwiwalentu pieniężnego.

Przyjmujący Zamówienie wykonuje świadczenia będące pzedmiotem niniejszej umowy przy wykorzystaniu

aparatury, spzętu medycznego, środków 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 pzez Pzyjmującego Zamówienie wykorzystywany wyłącznie w celach i w zakresie
wynikającym z realizaĄi niniejszej umowy.
Przyjmujący Zamówienie 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 obowiązków pzez Przylmującego Zamówienie z przyczyn lezących po stronie Udzielającego
Zamowienia, w szczegolności z powodu niezapewnienia aparatury i sprzętu medycznego, pżerw technicznych
w ich działaniu, remontu oddziału albo jego częścilub strajku personelu, nie może byc podstawą do odmowy
wypłaty wynagrodzenia określonegow § 8 ust. 't umowy.
Pzyjmujący Zamówienie moze powierzyć udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 ust.2
niniejszej umowy, osobom tzecim odpowiednio pzygotowanym kompetencyjnie do wykonania w/w czynności,
za pisemną zgodą Udzielającego Zamowienie.

§5
Ogólne Obowiązki Przyjm ującego Zamówienie

PrzyjmĄący Zamówienie w ramach realizaqi niniejszej umowy ma obowiązek:
'l, Rzetelnego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, stosowania zasad postępowania zgodnego z aktualnym
stanem wiedzy zawańych w standardach określonych w obowiązujących pzepisach prawa oraz wytycznych,
zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszĄące specjalistów z właściwych
dziedzin medycyny.
2, Realizacji usług medycznych zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej.
3. Współpracowac z personelem Szpitala, wykonując usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Kulturalnie i taktownie traktować pacjentów, a w szczególności szanowac ich godnośc oraz prawo do intymności.
5, Korzystac w razie potrzeby z konsultacji lekarzy specjalistów zatrudnionych u Udzielającego Zamowienia
lub wykonujących na jego rzecz usługi w zakresie świadczeńzdrowotnych w ramach umow cywilnoprawnych
w zakresie celowym dla wykonania przedmiotu umowy.

6.

Znaćorazprzestrzegac:

a)
b)
c)

Kodeks Etyki Pielęgniarskiej,
Regulamin Organizacyjny Szpitala,
Kańę Praw Pacjenta,
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d)
e)

obowiązujące przep|sy prawne dotyczące ochrony zdrowia,
Politykę bezpieczeństwa przelwarzania danych osobowych,
0 tVisję zakładu: ,,Bezpieczeństwo naszych pacjentów i nasze - najwyzszą wańością".
g) inne akty regulujące zasady organizacji i funkcjonowania Szpitala
7. Przestrzegac przepisow bezpieczeństwa i higieny w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych.
8. Przestrzegac zagadnień z zakresu sanitarno-epidemiologicznych.
9. Zapoznac się z Ogólnymi Warunkami Umow uaz ze Szczegołowymi l\4ateriałami lnformacyjnymi zawańymi
w Zaządzeniach Prezesa NFZ.
10. Korzystac ze sprzętu, leków i materiałów medycznych przy zachowaniu racjonalnej i oszczędnej gospodarki lekami i
wyrobami medycznymi.
1'1 . Posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z właściwymiprzepisami oraz
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 Zamowienia. W pzypadku zaistnienia zdazenia skutkującego powstaniem szkody na osobie, której
Przyjmujący 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 ogólnymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

12, Posiadac aktualne zaświadczenie lekarskie

o

braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

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

3, Posiadac aktualne ozeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
14. Posiadac zaświadczenie lekarskie o szczepieniu pzeciw \MW typu B.
15. Posiadac aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16, Uczestniczycw programie adaptacji zawodowej prowadzonej u Udzielającego Zamówienia kończącej się oceną.
'l 7. Doskonalic swoje umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach na koszt własny.
18. Aktualizowac dane o uczestnictwie w wyzej wymienionych popzez przedkładanie stosownych zaświadczeń
't

do Udzielającego Zamówienia.

'l9. Brac udział w kursach i szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Udzielającego Zamówienia na

terenie

Szpitala, o ktorym jest mowa w§ 3 ust. 1 umowy.
20, Raz na dwa lata poddac się ocenie kwalifikacji i aktywności zawodowej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
Udzielającego Zamówienia..
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 określonychw obowiązujących pzepisach prawa.
22. Korzyslac z dokumentacji medycznej zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

23. Znajomośc dokumentow systemowych zarządzania, jakościąoraz standardów wymaganych
na stanowisku pracy i stosowanie ich na zajmowanym stanowisku.

w

akredytacji

§6
Szczegól ne Obowiązki P rzyj m ującego Zam ówien ie
Do szczegol nych obowiązków Przyj mującego Za mówien ie, należy:
1, Samodzielne udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta,
2, Korzystanie z dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym w pracy oddziału do ustalenia diagnozy pielęgniar-

3,
45.

skiej.

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego na podstawie zebranego wywiadu, obserwacji pacjenta oraz informacji uzyskanych od pozostaĘch członków zespołu terapeutycznego.
Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej oraz
ustalonego postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego.
Realizowanie procesu pielęgnowania izleconego programu diagnostyczno-|eczniczego:
a) pzyjęcie chorego do oddziału i ułatwienie adaptacji do środowiska szpitalnego,
b) wykonanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych u pacjentów, wg obowiązujących zasad,
c) udzielenie pomocy cięzko chorym przy zaspokajaniu potzeb fizjologicznych,
d) zapewnienie wygody i właściwejpozycji pacjenta, np. stosowanie udogodnień, zmiany pozycji w łózku, gimnastyka oddechowa, pionizowanie,
e) zapewnienie warunków do spokojnego snu i wypoczynku,
0 obserwowanie chorego, m,in. jego stanu ogólnego i psychicznego, reakcji na wykonywane zabiegi, przyjmowane leki i inne,

g) wykonanie czynnościdiagnostycznych, np. wazenie, mierzenie wzrostu, obwodów, liczenie tętna, oddechów,
h)

i)
j)
6,

mierzenie ciśnieniatętniczego krwi, pobieranie do badań krwi, kału, prowadzenie dobowej zbiórki moczu, bilansu wodnego, wykonywanie prób uczuleniowych i inne,
wykonywanie zabiegów leczniczych, np. kompresów, okładów, opatrunków, inhalacji, podanie tlenu, leków drogą doustną, doodbytniczo, do oczu, uszu, nosa, wstzyknięcia podskórne, dozylne, domięśniowe, kroplówki
i inne,

zapewnienie pacjentom wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych (lęku, bólu, żalu, osamotnienia),
zapewnienie pomocy w realizacji potrzeb duchowych,
k) pomoc w utrzymaniu kontaktu zrodziną i osobami bliskimi.
Pobudzenie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji poprzezi
a) informowanie o prawach pacjenta,
b) informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
c) pouczenie iwska4ywanie sposobów zachowania podczas zabiegów,
d) pomoc w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do utaymania i przywracania zdrowia,

Spoządził:
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e) stwarzanie

7
8
9

,l0

11

12,
13.

14.
15.
16.
17

0

sytuacji aktywizujących do samoopieki,

szerzenie oświaty zdrowotnej wobec pacjentow i osob odwiedzalących,
Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonanych zabiegow i wyników obserwacji.
Stała kontrola działan i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.
Zabezpieczenie iwłaściweprzechowywanie lekow i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi i aktualną wiedzą.
Utrzymywanie w czystości i sprawnościtechnicznej narzędzi, sprzętu, aparatury niezbędnej do wykonywania zabiegow pielęgnacyjno- terapeutycznych, a o ich uszkodzeniu lub zaginięciu natychmiastowe informowanie pielęgniarki
koordynującej.
Natychmiastowe powiadomienie pielęgniarki koordynującej i lekarza w razie:
a) nagłego pogorszenia się stanu zdrowia chorego,
a) niemożnościwykonania zleconego zabiegu,
b) podejzenia o chorobę zakaźną,
c) popełnienia pomyłki przy podaniu leków.
Rzetelne uzupełnianie książki rapońów pielęgniarskich.
Współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki
na wysokim poziomie,
Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych (samokształcenie, udział w szkoleniach, kursach i jakości
świadczonej opieki.
Wykonywanie innych czynności zleconych pzez Szpital, zgodnie z kwalifikacjami Pzyjmującego Zamówienie.
Przestzeganie zasad współżycia społecznego, noszenie w godzinach udzielania usług w przedmiocie świadczeń
zdrowotnych ubioru słuzbowego i identyflkatora, dbałośco wygląd zewnętrzny i estetykę miejsca pracy.
P rzestzegan ie tajem n icy zawodowej i służbowej.

§7
nośćPrzyjm ującego Zamówienie
Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialnośc względem Udzielającego Zamówienia za szkody
wyrządzone w związku z realizaĄą przedmiotu niniejszej umovvy, z zaslrzeżeniem ust, 2 niniejszego paragrafu,

Od powiedzial

1,

2,

3.

Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wady ukryte spzętu i uszkodzenia powstałe nie z winy Przyjmującego Zamówienie,
b) szkody i uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstały na skutek wad oraz nieprawidłowej pracy

c|

medycznej atakże z przyczyn niezaleznych od Przyjmującego Zamówienie,
zużycie rzeczy będących następstwem prawidłowego ich użytkowania.

Wszelkie finansowe roszczenia NFZ wobec Udzielającego Zamówienia

z

aparatury

przyczyn leżących po stronie

Przyjmującego Zamowienie powstałych w toku realizaĄi postanowień niniejszej umowy oraz umowy Udzielającego
Zamówienia z NFZ na realizaĄę świadczeń zdrowotnych obciążĄąwyłączniePzyjmującego Zamowienie.

§8
Zasady wynagradzania
1. Z tytułu należytego wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową Udzielający Zamówienia zobowiązuje

a)
2.

3.
4,
5.

się do zapłaty na żecz Przyjmującego Zamówienie miesięcznie wynagrodzenia:

xxx

Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust, 1 powyzej płatne będzie:

a) po potwierdzeniu przez pielęgniarkę koordynującą udzielonych świadczeńzdrowotnych za dany

okres
rozliczeniowy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem miesięcznym,
b) w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez UdzielĄącego Zamowienia prawidłowo wystawionej faktury VAT,
zgodnie z treściązapisów umowy, na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie,
c) termin płatnościjest zachowany, jezeli w ostatnim jego dniu rachunek bankowy Udzielającego Zamówienia
zostanie obciązony nalezną kwotą,
d) za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres od pienłszego do ostatniego dnia danego miesiąca,
e) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest o dostarczenie faktury VAT osobiście. W przypadku dostarczenia
faktury YAT puez osoby do tego nieupowaznione Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności
za ujawnienie osobom trzecim, treści w nim zawańych.
Przyjmujący Zamowienie rozlicza się osobiście z Uzędem Skarbowym i Zalładem Ubezpieczeń Społecznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na coroczne warunki finansowania kontraktów zawieranych puez Udzielającego Zamówienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający Zamowienia zastzega sobie prawo do renegocjacji i ustalenia
nowych warunków wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyzej, w kazdym kolejnym roku jej obowiązywania,
W pzypadku pozytywnego zweryfikowania i zapłacenia przez NFZ wykonanych pzez Udzielającego Zamówienia
tzw. nadwykonań ponad ustalony umownie limit udzielonych świadczeń zdrowotnych za dany rok obowiązywania

umowy pomiędzy NFZ

a

Udzielającym Zamówienia, Udzielający Zamówienia moze wypłacić dodatkowe

wynagrodzenie z tytułu uznanych nadwykonań za dany rok w wysokości wg własnego uznania. Dodatkowe
wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu popzedzalącym nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy, jak
równiez nie stanowi podstawy do roszczeń o wypłatę tego wynagrodzenia, na co Przyjmujący Zamówienie wyraza

6.

zgodę.

Przyjmujący Zamówienie upowaznia

i

wyraża zgodę Udzielającemu Zamówienia

kompensaty, wierzytelności pienięznej wynikające z treści § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

do

potrącania

w

§9
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formie

L-

Warunki zastępstwa
1, W razie przerwy lub niemozności udzielania pzez Pzyjmującego Zamowienie świadczeńokreślonych niniejszą
umową, jest on zobowiązany do zapewnienia zastępstwa osoby trzeciej spośród personelu zatrudnionego lub osob

2.
3.
4.
5.
6,

współpracujących z Udzielającym Zamówienia lub osoby z zewnąIz o odpowiednich uprawnieniach
i kwalifikacjach, za pisemną zgodą Udzielającego Zamowienia,
Kwalifikacje zawodowe zastępcy Pzyjmującego Zamówienie muszą być, co najmniej równe kwalifikacjom

zawodowym Przyjmującego Zamówienie.
Koszt zastępstwa pokrywa Przyjmujący Zamówienie, ktoremu przysługuje w takim wypadku pełne wynagrodzenie
na,zasadach określonych niniejszą umową, a Udzielający Zamowienia nie jest z tego tytułu zobowiązany do zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia, poza określonym w niniejszej umowie.
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialnośćjak za własne działanie lub zaniechanie w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych przez osoby trzecie, które zastępująPrzyjmulącego Zamówienie w sytuacji, o której jest mowa w ust,
2 pov,tyżĄ.
Osoby trzecie zastępujące Przyjmującego Zamówienie muszą posiadać aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązĄącymi w tym zakresie przepisami. Kopię polisy zobowiązani są
do paedłozenia Udzielającemu Zamowienia najpózniej na dzień przed rozpoczęciem zastępstwa, o którym jest

mowawust.2powyżej,

W przypadku, gdy zastępstwo Przyjmującego Zamówienie w okresie, o ktorym mowa w ust, 2 powyzej będzie
pociągało za sobą koniecznośćzatrudnienia lub zlecenia czynności objętych niniejszą umową innej osobie za
wynagrodzeniem, wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie zostanie pomniejszone o koszty poniesione przez
Udzielającego Zamówienia wynikające z konieczności zlecenia czynności osobie trzeciej. Koszty, o których mowa
w zdaniu popzedzĄącym nie mogą przekroczyó kosztów odpowiadających wynagrodzeniu Przyjmującego

7,
8.

Zamówienie liczonemu proporcjonalnie do czasu trwania pżerwy
Postanowienia o obowiązkach Przyjmującego Zamówienie stosuje się odpowiednio do jego zastępcy.
Udzielający Zamówienia moze w kazdej chwili odstąpió od prawa żądania ustanowienia zastępcy w sytuacji

9.

Postanowienia o obowiązkach Przyjmującego Zamówienie stosuje się odpowiednio do jego zastępcy.

opisanej w ust. 2 powyzej.

§10
Zakaz konkurencji

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wykonywanie przez Pzyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych

narzecz innych osób lub podmiotow na podstawie stosownych umow, pod warunkiem, że wykonywanie tych świadczeń
nie będzie kolidowało z należytym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz nie będzie
konkurencyjne wobec interesow Udzielającego Zamówienia i rowniez wykonywanie tych świadczeń nie będzie miało
miejsca na terenie powiatu łęczyńskiego, za wyjątkiem pzypadków, gdy na określoną działalnośćwyrazi zgodę
Udzielający Zamówienia.
§ 11

Klauzula poufności

1.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

a) traktowania jako poufne wszelkich materiałow, dokumentow, danych zawierających informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Udzielającego
Zamowienia lub uzyskane od Udzielającego Zamówienia - niezależnie od formy przekazania tych informacji
i ich

zródła (,,lnformacje Poufne"),

b) wykoaystywania lnformacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,
c) nie udzielania lnformacji Poufnych, bez uprzedniej zgody Udzielającego Zamówienie, osobom trzecim,
w szczególności środkommasowego przekazu (radio, telewizja, pońale internetowe),

d) podjąć wszelkie niezbędne

działania dla zapewnienia,

że żadna z osób, która uzyska lnformacje

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

e) nie kopiować, nie powielać ani w
2.

lub w części.

jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać lnformacji Poufnych, w całości

Zobowiązania Przyjmującego Zamówienie, o których mowa w ust. 1 nie naruszają zobowiązania do przedstawiania
informacji lub dokumentów:

a) właściwymwładzom publicznym, stosownie do
lub

3,

Poufne,

iw

zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa,

b) za upzednią 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 które:
a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej
umowy,

b) zostały pzekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stosunku

c)

4.
5,

do Stron,

zostały ujawnione pracownikom Udzielającego Zamówienia,
d) zostały ujawnione osobie taeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu,
e) 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 Przyjmującego Zamowienie w okresie trwania niniejszej umowy oraz
pzez okres trzech lat p,o jej rozwiązaniulwygaśnięciu.
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§ 12

Tryb izasady rozwiązania umowy
1. Udzielający Zamówienia możerozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podejrzenia popełnienia
przestępstwa przez Przyjmującego Zamówienie oraz w sytuacjach rażącego naruszenia obowiązkow,
w szczegolności takich jak:

a)

brak polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej lub jej nie przedłozenie w terminie, o ktorym mowa

w § 5 ust. 11 powyżej,

b) nieprzestzeganie obowiązujących przepisow

i regulaminów

obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

'
c) niepoddanie się kontroli, o ktorej jest mowa w § 5 ust. 21 niniejszej umowy,

d) trwałe lub czasowe, nieusprawiedliwione i nieuzgodnione uprzednio z UdzielĄącym Zamówienia zapzestanie

e)

2.
3.

wykonywania świadczeń zleconych na podstawie niniejszej umowy,
,1
ust. 4 i 5 niniejszej umowy oraz brak aktualnych dokumentów,
brak dokumentów, o których jest mowa w §
o których jest mowa w § 5 ust. 12-15.

Niniejsza umowa moze zostac wypowiedziana przez każdą ze Stron

z

zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Wpzypadku braku porozumienia, co dowarunkówwynagrodzenia w sytuacji, o której mowaw§ 8 ust.4 umowy,
Udzielający Zamowienia ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.

§13
postanowienia końcowe
'l. Wszelkie zmiany umowy oraz

2.
3.
4.

je1 wypowiedzenie jak tez rozwiązanie bez wypowiedzenia wymagają dla swej
ważnościzachowania 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 spoządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplaaach, po jednym dla każdej ze Stron.

data i podpis Pzyjmującego Zamówienie
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