Załącznik nr 4 b do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 28.08.2017 r.

Projekt umowy dla lekarza anestezjologa
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 – dr n.med. Jerzy Friediger
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – mgr Jaromira Grąckiego
a
lek. med. ….................... lekarzem specjalistą w dziedzinie …................................., zam.
…............................................. , prowadzącym indywidualną praktykę lekarską wpisaną do Rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie pod numerem
…..............................., NIP …........................, REGON ….......................... zwanym w dalszej
treści umowy „Lekarzem” lub „Przyjmującym Zamówienie”.
Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie łącznie nazywani Stronami lub każdy z osobna Stroną.
Zważywszy, że :
a. Udzielający Zamówienia podpisał umowę nr RPMP.08.06.02-12-0229/16-00 na realizację
„Programu profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup
podwyższonego ryzyka”, zwaną dalej Umową Główną,
b. Przyjmujący Zamówienie posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy
Strony podejmują się wspólnej realizacji Umowy Głównej, o którym mowa wyżej, w zakresie i na
warunkach określonych w niniejszej Umowie.
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§ 1
Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń
zdrowotnych polegających na wykonywaniu znieczulenia przy badaniu endoskopowym – kolonoskopii w
ramach realizacji przez Udzielającego Zamówienie Umowy Głównej. Przyjmujący Zamówienie
oświadcza, iż znana jest mu treść Umowy Głównej wraz z załącznikami.
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie.
Świadczenia zdrowotne wykonywane będą po godz. 15 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Lekarza koordynatora projektu ds. merytorycznych
Nadzór nad wykonywaniem udzielanych przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń sprawuje Lekarz
koordynator projektu ds. merytorycznych
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do poinformowania Lekarza koordynatora projektu ds.
merytorycznych o niemożności wykonywania świadczeń zdrowotnych co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem, a w przypadkach nagłych najpóźniej w danym dniu do godziny 8.00.

§ 2
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przedmiotu
umowy. Przyjmujący zamówienia oświadcza, że przedmiot umowy nie wykracza poza rodzaj
działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Przyjmującego
Zamówienia.
2. Przyjmujący Zamówienia oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów
prawa i będzie je posiadał przez cały okres wykonywania umowy.
3. Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do posiadania odzieży ochronnej i roboczej spełniającej
wymogi Polskich Norm i pokrycia kosztów utrzymania tej odzieży w należytym stanie.
§ 3
Przyjmujący Zamówienia jest zobowiązany do:
1) badania stanu zdrowia pacjenta;
2) 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 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069);
3) sporządzania sprawozdawczości statystycznej;
4) stosowania procedur medycznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową
Główną oraz zgodnie z wymogami określonymi przez Udzielającego Zamówienie, w szczególności do
przestrzegania wymogów Umowy w zakresie gromadzenia oraz przekazywania danych do prowadzenia
rejestru świadczeń w sposób przyjęty u Udzielającego Zamówienie;
6) przestrzegania aktów wewnętrznych, w tym regulaminów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia;
7) zachowania należytej dbałości o udostępnione pomieszczenia, sprzęt, aparaturę medyczną oraz inne
mienie stanowiące własność Udzielającego Zamówienia;
8) 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;
9) poddania się zewnętrznym i wewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązującym u Udzielającego
Zamówienia, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych przez
Przyjmującego Zamówienia, w szczególności Umowy Głównej;
10) przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących na terenie
Udzielającego Zamówienia;
11) 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;
12) przestrzeganiu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Praw Pacjenta,
13) posiadania certyfikatu ochrony radiologicznej Pacjenta w trakcie całego okresu obowiązywania umowy,
14) legitymowania się aktualnym orzeczeniem o stanie zdrowia stwierdzającym zdolność do wykonywania
usług określonych umową.
§ 4
1. Udzielający Zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia Przyjmującemu Zamówienia
nieodpłatnie pomieszczenia wraz z niezbędnymi mediami, wyposażeniem, aparaturą i sprzętem

medycznym znajdującym się w Pracowni Endoskopowej Udzielającego Zamówienie. 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 Zamówienie nie może używać oraz w żaden sposób umożliwić korzystania z pomieszczeń,
wyposażenia lub sprzętu wskazanych w ust. 1 powyżej przez osoby trzecie oraz wykorzystywać
powyższego do celów innych niż zapisane w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których
udzielanie świadczeń zdrowotnych i związane z tym odpłatności wynikają z umów zawartych przez
Przyjmującego Zamówienie.
6. Do obowiązków Udzielającego Zamówienie należy ponadto:
1) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia Pracowni Endoskopowej, w tym
posiadania ważnych paszportów technicznych;
2) zapewnienie pełnego zakresu sterylizacji;
3) zapoznanie Przyjmującego Zamówienie z zasadami aseptyki i sterylizacji obowiązującymi na
terenie Szpitala;
4) zapewnienie obsługi anestezjologicznej, pielęgniarskiej oraz pozostałego personelu niezbędnego
5) do realizacji umowy
6) zapewnienie Przyjmującemu Zamówienie leczenia profilaktycznego w wypadkach zagrażających
zakażeniem HIV, HCV i HBV (ekspozycja na zarażenie HIV, HCV i HBV).
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§ 5
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..
Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia na niezmiennym
poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzaną przy udzielaniu świadczeń wynikających z niniejszej umowy
ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienia.
Niezależnie od brzmienia § 10 umowy Przyjmujący Zamówienia jest zobowiązany do naprawienia
szkody wyrządzonej Udzielającemu Zamówienia według przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6
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, a także wskazuje,
iż Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest poddać się kontroli przez upoważnione osoby lub organy w
ramach kontroli realizacji przez Udzielającego Zamówienie Umowy Głównej.
4. W wyniku przeprowadzonej kontroli, o których mowa w ust. 3 powyżej 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.
5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany co do sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,
w przypadku zmian organizacyjnych u Udzielającego Zamówienie lub wynikających z realizacji Umowy
Głównej.
§ 8
1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w
wysokości …......... zł brutto za każde wykonane badanie endoskopowe (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.
§9
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy wypłacane będzie Przyjmującemu Zamówienia po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez Przyjmującego Zamówienia
faktur.
2. Wystawiając fakturę za udzielone świadczenia, Przyjmujący Zamówienia zobowiązany jest do
wyspecyfikowania każdorazowo na fakturze, kwoty należności za udzielone świadczenia zdrowotne
i dołączenia wykazu udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz z ewidencją godzin udzielanych
świadczeń w poszczególnych dniach miesiąca, potwierdzonych przez koordynatora projektu ds.
merytorycznych lub osobę działającą w jego zastępstwie.
3. Wypłata należności nastąpi przez przelanie środków na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego
Zamówienia w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury opatrzonej stosownymi podpisami.
4. 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.
§ 10
1. W przypadku naruszenia przez Lekarza zasad prowadzenia dokumentacji medycznej lub zasad ochrony
danych osobowych, Szpitalowi przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za każdego pacjenta, w
stosunku do którego Lekarz dopuścił się zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji medycznej lub

naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych).
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Szpital ma prawo do dochodzenia od
Lekarza odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności
za wykonania zamówienie.
§ 11
Umowę zawarto na czas określony od dnia 19 września 2017 roku do 31 marca 2019 roku.
§ 12
1. Umowa wygasa:
a. z upływem terminu na jaki została zawarta,
b. z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania się Umowy Głównej.
2. Udzielający Zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie postanowień umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy.
4. 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.
§ 13
1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej umowy w przypadku zmiany Umowy
Głównej.
2. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy, w tym jej zmiany wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. 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.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Przyjmujący Zamówienie

Udzielający Zamówienia

Załączniki do umowy.
1.Kopia polisy ubezpieczeniowej
2. Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (276 godz miesięcznie).

