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

Projekt kontraktu pielęgniarskiego dla pielęgniarki udzielającej świadczeń zdrowotnych
polegających na asystowaniu przy wykonywaniu badania endoskopowego – kolonoskopii
zawarty w dniu …................. 2017 roku, w Krakowie, pomiędzy
Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66 , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 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
pielęgniarką …............................, zam. ….........................................., posiadającą prawo wykonywania
zawodu nr …............................ prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską wpisaną do rejestru
indywidualnych praktyk pielęgniarskich Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa NIP
…................................, REGON …........................., zwanym
w dalszej
treści umowy
„Przyjmującym Zamówienie”
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 której mowa wyżej, w zakresie i na
warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na asystowaniu
przez pielęgniarkę przy badaniu endoskopowym – kolonoskopii.
§2
1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie – Pracownia Endoskopowa.
2. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą po godz. 15 zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez Lekarza koordynatora projektu ds. merytorycznych..
§3
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a) asystowania przy badaniu każdego skierowanego na badanie pacjenta,
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b) udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością zawodową i zgodnie z zasadami sztuki
medycznej, zapewniając badanym pacjentom pełne bezpieczeństwo
c) prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015, poz. 2069 – z późniejszymi zmianami) oraz zasadami
wynikającymi z postanowień Umowy Głównej
d) przestrzegania wymogów postanowień Umowy Głównej w zakresie gromadzenia i przekazywania
danych i prowadzenia dokumentacji, w tym w szczególności do prowadzenia rejestru świadczeń w
sposób przyjęty w Szpitalu w dniu podpisania umowy;
e) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.)
2. Ponadto do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy:
a. przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ oraz innych przepisów porządkowych wydanych przez Udzielającego
Zamówienia, Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 oraz standardów opartych na Certyfikacie
Akredytacyjnym
b. zachowanie tajemnicy zawodowej,
c. dbałość, z należytą starannością, o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące
własność Udzielającego Zamówienia.
§4
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu medycznego niezbędnego do
udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu
zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi oraz przy zachowaniu szczególnej dbałości.
2. Przyjmujący Zamówienie nie może użyczać oraz w żaden sposób umożliwiać korzystania ze
sprzętu medycznego przez osoby trzecie oraz wykorzystywać go do innych celów niż zapisane w
niniejszym kontrakcie. Nie dotyczy to sytuacji, w których świadczenie usług i związane z tym
płatności wynikają z umów zawartych przez Udzielającego Zamówienia.
3. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
Udzielającego Zamówienia w każdym przypadku stwierdzenia niesprawności aparatury bądź sprzętu
medycznego lub jego uszkodzenia, awarii, a także kradzieży.
4. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu Udzielającego Zamówienia, w tym w sprzęcie
medycznym, Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność według przepisów kodeksu
cywilnego.
§5
Nadzór medyczny nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie
sprawuje Lekarz koordynator projektu ds. merytorycznych.
§6
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy wyrządził ze swej winy pacjentowi, Udzielającemu Zamówienia lub osobie
trzeciej szkodę.
2. Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie odnosi się do wszelkich postaci szkody, w tym
również zadośćuczynienia.
§7
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego
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ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego świadczenia zdrowotne (Dz.U. z
2004 r. Nr 283, poz. 2825 z późniejszymi zmianami).
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia na niezmiennym
poziomie przez cały okres umowy.
3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek legitymowania się aktualnym orzeczeniem o stanie
zdrowia stwierdzającym zdolność do wykonywania usług określonych umową.
§8
Do obowiązków Udzielającego Zamówienia należy umożliwienie realizacji umowy przez
Przyjmującego Zamówienie w szczególności poprzez:
1) udostępnienie niezbędnej aparatury medycznej, sprzęt, środki medyczne (leki, wyroby medyczne
itp.)
2) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia Pracowni Endoskopowej, w tym
posiadania ważnych paszportów technicznych;
3) zapewnienie pełnego zakresu sterylizacji;
4) zapewnienie możliwości korzystania z wewnętrznego i zewnętrznego transportu szpitalnego;
5) zapoznanie pielęgniarki z zasadami aseptyki i sterylizacji obowiązującymi na terenie
Udzielającego Zamówienia.
§9
1. Przyjmujący Zamówienie przy wykonywaniu niniejszej Umowy zobowiązuje się do przestrzegania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących u Udzielającego
Zamówienia Statutu i Regulaminu Porządkowego.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do ścisłego i sumiennego współdziałania z Udzielającym
Zamówienia w zakresie obciążających Udzielającego Zamówienia obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Udzielającego Zamówienia i regulaminu
porządkowego nie tylko dotyczących spełniania przez Udzielającego Zamówienia wobec
pacjentów świadczeń zdrowotnych, ale i związanych z jego statusem, jako publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.
3. Współdziałanie Przyjmującego Zamówienie z Udzielającym Zamówienia może w szczególności
polegać na:
a. obowiązku udzielania informacji o zakresie i sposobie świadczonych usług o których mowa w §
1;
b. obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym przeprowadzanym przez upoważnione osoby
lub organy,
c. obowiązku udzielania informacji na temat wykorzystania i eksploatacji sprzętu;
§ 10
1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie
w wysokości ………….. zł brutto za badanie (słownie: …………….. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy wypłacane będzie Przyjmującemu
Zamówienie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez
Przyjmującego Zamówienia faktur.
3. Wystawiając fakturę za udzielone świadczenia, Przyjmujący Zamówienie 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.
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4.

Wypłata należności nastąpi przez przelanie środków na konto bankowe wskazane przez
Przyjmującego Zamówienie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury opatrzonej stosownymi podpisami.
5. Przyjmujący Zamówienie bez zgody Udzielającego Zamówienia wyrażonej na piśmie nie może
przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących względem Udzielającego Zamówienia
z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 11
Umowę zawarto na czas oznaczony - od dnia 19 września 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.
§ 12
1. Umowa wygasa:
a. z upływem terminu na jaki została zawarta,
b. z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania się Umowy Głównej.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Udzielający Zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a. utraty lub zawieszenia Przyjmującego Zamówienie w prawie do wykonywania zawodu;
b. braku ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ustęp 2;
c. nieusprawiedliwionej przerwy w świadczeniu usług;
d. w przypadku naruszenia umowy w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;
e. innego naruszenia warunków umowy i jeżeli mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7-mio
dniowego terminu naruszenia nie ustały.
3. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku, gdy:
a. Udzielający Zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niż 30 dni;
b. Udzielający Zamówienia uporczywie narusza warunki umowy i jeżeli mimo wezwania i
wyznaczenia dodatkowego 7-mio dniowego terminu nie zaprzestaje naruszeń.
§ 13
Wszelkie oświadczenia stron dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.
2.
3.
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§ 14
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej umowy w przypadku zmiany
Umowy Głównej.
Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy, w tym jej zmiany wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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.
sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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Przyjmujący Zamówienie

Udzielający Zamówienia

Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Kopia polisy ubezpieczeniowej pielęgniarki;
2) Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (276 godz miesięcznie).
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