Załącznik nr 5 do szczegółowych
warunków konkursu ofert
z dnia 5.06.2017 r.
PROJEKT UMOWY DYŻUROWEJ
zawarta w dniu …............. 2017 roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 31-913 Kraków,
os. Na Skarpie 66 , wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000035552, NIP 678-26-80-028, Regon 000630161, zwanym dalej „Udzielającym
Zamówienia” w imieniu i na rzecz którego działa:
Dyrektor –
Główny Księgowy
a
….....................................................................................................................
prowadzącym
działalność
gospodarczą.................................................................................................................................................
…....................., NIP........................., REGON............................., zwanym dalej „Przyjmującym
Zamówienie” w imieniu i na rzecz której działa:
…..........................................
Na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638) oraz wyników przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych, strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1
1.Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń
zdrowotnych polegających na zabezpieczeniu pacjentów Udzielającego Zamówienia w ramach dyżurów
pełnionych przez Przyjmującego Zamówienie osobiście lub osoby przez niego wskazane w formularzu
oferty, według potrzeb Udzielającego Zamówienia i harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest ….................................................................................
oraz inne medyczne komórki organizacyjne Udzielającego Zamówienia.
3. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na podstawie opracowanego harmonogramu
w wersji elektronicznej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. od 15.00 do 7.00 dnia
następnego oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 7.00 do 7.00 dnia
następnego.
4.Wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w uwzględnieniem zasad priorytetowego
charakteru udzielania świadczeń pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
oraz przy uwzględnianiu zasad nadrzędności bezpieczeństwa pacjentów.
§ 2
1. Przyjmujący Zamówienia oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przedmiotu
umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty; Udzielający Zamówienia, który będzie wykonywał niniejszą
umowę przy pomocy osób wskazanych w formularzu oferty oświadcza, że ww. osoby posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie załącznikiem nr 1 do oferty. Przyjmujący
Zamówienia oświadcza, że w przedmiocie zamówienia objętego niniejsza umową nie wykracza poza rodzaj
działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Przyjmującego
Zamówienia.
2.W przypadku Przyjmujących Zamówienia, którzy będą realizować niniejszą umowę przy pomocy
podmiotów trzecich, Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy
wyborze osób, które w jego imieniu będą wykonywały świadczenia. Udzielający Zamówienia zastrzega
sobie prawo występowania do Przyjmującego Zamówienia z wnioskami o zaprzestanie udzielania świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową przez osobę, która w jego opinii nie wykonuje tychże usług
z należytą starannością. Przyjmujący Zamówienia obowiązany jest do uwzględnienia wniosku Udzielającego
Zamówienia.

3. W przypadku Przyjmujących Zamówienia, którzy będą realizować niniejszą umowę przy pomocy
podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem ust. 5 ( poniżej ), każda zmiana (wykreślenie, dopisanie, zmiana)
wskazanych w formularzu oferty osób wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem,
że każda nowa osoba winna spełniać kryteria wskazane w „Szczegółowych warunkach konkursu” oraz
obowiązana jest do przedłożenia dokumentów tam wskazanych nie później niż w dniu podpisania przez
strony aneksu do umowy.
4.Harmonogram w wersji elektronicznej sporządza osoba wyznaczona przez Lekarza Kierującego Oddziałem.
Każdy harmonogram udzielania świadczeń akceptowany jest przez Lekarza Kierującego
Oddziałem.
Harmonogram w wersji papierowej jest akceptowany przez Lekarza Kierującego Oddziałem oraz Zastępcę
Dyrektora ds. Lecznictwa lub inne upoważnione przez nich osoby i przekazywany do Działu Zatrudnienia i Płac.
5.W uzasadnionych losowo przypadkach w razie niemożności udzielania świadczeń zdrowotnych przez
Przyjmującego Zamówienia może zastąpić go Zastępca wskazany przez Przyjmującego Zamówienie,
posiadający nie niższe kwalifikacje zawodowe, niż określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.
Zastępca może rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych jedynie po uzyskaniu zgody Lekarza
Kierującego Działem oraz Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, bądź osoby przez niego upoważnionej.
6.Na wniosek Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia może zmniejszyć liczbę godzin do
zrealizowania w określonym tygodniu, a także zwolnić Przyjmującego Zamówienie z obowiązku udzielania
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową w określonych tygodniach, pod warunkiem, że nie
wpłynie to negatywnie na wywiązywanie się przez Udzielającego Zamówienia z jej obowiązków wobec
pacjentów.
7.Zmniejszenie liczby godzin w danym tygodniu lub zwolnienie z obowiązku udzielania świadczeń w danym
tygodniu wymaga zgody Lekarza Kierującego Oddziałem, bądź osoby przez niego upoważnionej i akceptacji
Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
§ 3
1. Przyjmujący Zamówienia oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów
prawa i będzie je posiadał przez cały okres wykonywania umowy. Natomiast w przypadku Przyjmującego
Zamówienia, który będzie wykonywał niniejszą umowę przy pomocy osób wskazanych w formularzu oferty
oświadcza że ww. osoby posiadają aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów prawa i będą je
posiadali przez cały okres wykonywania umowy.
2. Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do posiadania odzieży ochronnej i roboczej spełniającej
wymogi Polskich Norm i pokrycia kosztów utrzymania tej odzieży w należytym stanie.
§ 4
Przyjmujący Zamówienia jest zobowiązany do:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu programu
stosowanego u Udzielającego Zamówienia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 roku roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069) oraz zasadami ustalanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) sporządzania sprawozdawczości statystycznej;
3) stosowania procedur medycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z wymogami określonymi przez Udzielającego Zamówienie.
§ 5
1. Udzielający Zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia Przyjmującemu Zamówienia
nieodpłatnie pomieszczenia wraz z niezbędnymi mediami, wyposażeniem, aparaturą
i sprzętem medycznym. Udzielający Zamówienia oświadcza, że udostępnione pomieszczenia pod względem
fachowym i sanitarnym odpowiadają warunkom określonym właściwymi przepisami,
a zgromadzone w nich wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny posiada wymagane atesty. Udzielający
Zamówienia zobowiązuje się do bieżącego utrzymania należytego stanu sanitarnego pomieszczeń oraz
bieżącego utrzymania, naprawy, odnowy i konserwacji wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego.
2. Udzielający Zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu Zamówienie
zaopatrzenie w niezbędne materiały do badań diagnostycznych, wyroby medyczne, środki lecznicze
i pomocnicze.
3. Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się do używania udostępnionych pomieszczeń, wyposażenia,
aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami racjonalnej gospodarki
oraz jedynie w celu wykonywania niniejszej umowy.

4.Przyjmujący Zamówienia opuszczając stanowisko wykonywania świadczeń obowiązany jest pozostawić
udostępnione pomieszczenie, wyposażenie, aparaturę i sprzęt medyczny w stanie niepogorszonym.
Przyjmujący Zamówienia jest zobowiązany do zgłaszania awarii i uszkodzenia sprzętu medycznego którym
posługuje się lub który pozostaje do jego dyspozycji w czasie świadczenia usług.
5.Przyjmujący Zamówienia może opuścić Oddział na którym udziela świadczeń zdrowotnych dopiero po
zgłoszeniu się i przejęciu obowiązków przez następcę. Niezgłoszenie się zastępcy w terminie powinno być
zgłoszone Lekarzowi Kierującemu Oddziałem lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
§ 6
1. Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293,
poz. 1729). Kserokopia aktualnej polisy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przyjmujący
Zamówienia okaże oryginał polisy na każde żądanie Udzielającego Zamówienia..
2. Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia na niezmiennym
poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzaną przy udzielaniu świadczeń wynikających z niniejszej umowy
ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienia.
4. Niezależnie od brzmienia § 11 umowy Przyjmujący Zamówienia jest zobowiązany do naprawienia
szkody wyrządzonej Udzielającemu Zamówienia według przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 7
W celu realizacji umowy Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do:
1) udzielania pomocy w każdym stanie zagrożenia życia pacjenta;
2) przestrzegania aktów wewnętrznych, w tym regulaminów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia;
3) zachowania należytej dbałości o udostępnione pomieszczenia, sprzęt, aparaturę medyczną oraz inne
mienie stanowiące własność Udzielającego Zamówienia;
4) racjonalnego gospodarowania materiałami do badań diagnostycznych, wyrobami medycznymi, środkami
leczniczymi i pomocniczymi przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz praktyki
i aktualnej wiedzy medycznej;
5)poddania
się
zewnętrznym
i
wewnętrznym
procedurom
kontrolnym
obowiązującym
u Udzielającego Zamówienia, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych przez
Przyjmującego Zamówienia, w szczególności kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
6) przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Udzielającego
Zamówienia
7) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy, które
stanowią tajemnicę zawodową, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)
lub podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.
Dz. U.2016.922 ze zm.), a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Udzielającego Zamówienie lub
naruszyć dobra osobiste Udzielającego Zamówienie, pracowników i/lub pacjentów.
§ 8
1. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo kontroli świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
Przyjmującego Zamówienie oraz jego działalności na terenie Udzielającego Zamówienia,
a w szczególności:
1) zużycia materiałów do badań diagnostycznych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej,
środków leczniczych i pomocniczych;
2) jakości udzielnych świadczeń zdrowotnych;
3) satysfakcji pacjentów.
2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego Zamówienia obejmują w szczególności prawo do:
1) żądania pisemnej informacji o zakresie udzielonych świadczeń;
2) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej;
3) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur.
4) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do kontroli Przyjmującego Zamówienie przez NFZ.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Udzielający Zamówienie może:
1)wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie;
2)skorzystać z innych uprawnień wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy.
4.Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany co do sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych ,
w przypadku zmian organizacyjnych u Udzielającego Zamówienie lub wynikających z realizacji kontraktu z
NFZ (umowy z NFZ).
§ 9
1.Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie iloczyn liczby
godzin w jakich Przyjmujący Zamówienie będzie realizował umowę w danym miesiącu i stawki za jedną
godzinę udzielania świadczeń w wysokości _______ zł netto (słownie: ____________ złotych 00/100), tj.
______ zł brutto (słownie: _____________złotych 00/100).
2.W przypadku urzędowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen
dostosowanych do podatku VAT. Zmiana VAT następuje na mocy prawa.
§ 10
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wypłacane będzie Przyjmującemu Zamówienia po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez Przyjmującego Zamówienia faktur.
2. Fakturę za miesiąc poprzedni Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest doręczyć Udzielającemu
Zamówienia najpóźniej do 5 -go dnia roboczego kolejnego miesiąca.
3. Wystawiając fakturę za udzielone świadczenia, Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do
wyspecyfikowania każdorazowo na fakturze, kwoty należności za udzielone świadczenia zdrowotne
i dołączenia wykazu ilości godzin za udzielone w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, w tym
wyszczególnienia godzin rozpoczynania i kończenia udzielania świadczeń zdrowotnych potwierdzonych
przez Lekarza Kierującego Oddziałem lub osobę działającą w jego zastępstwie. W przypadku Lekarza
Kierującego Oddziałem potwierdzenia dokonuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba działająca
w jego zastępstwie.
4. Wypłata należności nastąpi przez przelanie środków na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego
Zamówienia w terminie do dnia 10 - tego danego miesiąca za miesiąc poprzedni, pod warunkiem
terminowego doręczenia prawidłowo wystawionej faktury opatrzonej podpisem Lekarza Kierującego
Oddziałem lub osobę działającą w jego zastępstwie. Fakturę Lekarza Kierującego Oddziałem opatruje
podpisem Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba działająca w jego zastępstwie.
5. W przypadku nie terminowego dostarczenia faktury bądź też kiedy faktura nie zawiera stosownego
potwierdzenia bądź nie zawiera wykazu godzin za udzielone w danym miesiącu świadczenia zdrowotne,
płatność nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej i potwierdzonej faktury z wykazem godzin.
6. Przyjmujący Zamówienia bez zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie nie może
przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących względem Udzielającego Zamówienia
z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 11
1. Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu Zamówienia kar umownych
w wysokości:
1) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w każdym przypadku nieuzasadnionej przerwy w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
2) 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek nieuzasadnionego odstąpienia przez
Przyjmującego Zamówienia od wykonywania świadczeń zdrowotnych;
3) 500,00 zł za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych.
3. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności
za wykonania zamówienie.

§ 12
Umowę zawarto na czas określony - od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 13
1. Udzielający Zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku:
a) naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie postanowień umowy;
b) obniżenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych dla Udzielającego Zamówienia przez płatnika –
Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) zmiany warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia;
d) pogorszenia sytuacji finansowej Udzielającego zamówienia,
e) rozwiązania Narodowego Funduszu Zdrowia lub zmiany przepisów prawa, które zmienią sposób
udzielania przez Udzielającego zamówienie świadczeń zdrowotnych.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy.
3.Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania przez Udzielającego Zamówienia istotnych postanowień
umowy, a w szczególności, gdy Udzielający Zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niż
60 dni.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 14
1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli
przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy, w tym jej zmiany wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 15
Na podstawie art. 27 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w związku
z wykonywaniem świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia zobowiązuje się do nie ujawniania danych
osobowych dotyczących pacjentów oraz personelu Udzielającego Zamówienia, w szczególności:
a) pochodzenia rasowego lub etnicznego;
b) poglądów politycznych;
c) przekonań religijnych lub filozoficznych;
d) przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej;
e) danych o stanie zdrowia;
f) kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym
i ww. danych nie będzie ujawniał również po wygaśnięciu niniejszej umowy. Znane są mu prawa przysługujące w związku z ochroną jego danych osobowych w świetle powyższej ustawy.
§ 16
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać polubownie,
a w przypadku braku porozumienia, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Udzielającego Zamówienia.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w tym między innymi:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 – z
późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz.
1638 ze zm. ) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie;

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1793) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej
podstawie i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu w zakresie dotyczącym świadczeń zdrowotnych
udzielanych na podstawie niniejszej umowy;
- ustawa z dnia 6 listopada 2011 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 186 – z późniejszymi zmianami).

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Załączniki do umowy.
1.Kopia polisy ubezpieczeniowej

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

