Załącznik nr 4
do Szczegółowych Warunków Konkursu
z dnia 8.09.2017r.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
( Grupa I Lekarze )
zawarta dnia ………………………..roku 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” reprezentowanym przez :
Dyrektora – dr n. med. Jerzego Friedigera
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – mgr Jaromira Grąckiego
Oraz
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 Zamówienie i Przyjmujący Zamówienie łącznie nazywani Stronami lub każdy z osobna Stroną,
o następującej treści:
Przyjmujący Zamówienie został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Dziale Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
(ambulatorium ), od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele,
święta i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, w tym także
wyjazdów do pacjenta w miejscu jego pobytu. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie telefoniczne: porady
i kwalifikacje pacjenta , w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016, poz. 1638 ze zm.).
§1
1.Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie dyżurów lekarskich w Dziale Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia
danego do godziny 8.00 dnia następnego, w tym także wyjazdów do pacjentów w miejscu jego pobytu ( transport na koszt
własny ) . Podmiot zamówienia obejmuje również telefoniczne udzielanie porady i kwalifikacje pacjenta.
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia gotowości do udzielania świadczeń w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej i udzielanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Narodowego Funduszu
Zdrowia w warunkach ambulatoryjnych oraz w zespołach wyjazdowych wraz z zapewnieniem własnego transportu do tych
wyjazdów.
3.Szczegółowy obszar zabezpieczenia obsługi medycznej, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazany Przyjmującemu
Zamówienie w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych, po podpisaniu przez Udzielającego Zamówienie
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§2
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego
zamówienie oraz w miejscu pobytu pacjenta, a także do udzielania porad telefonicznych i kwalifikacji pacjenta.
2. Udzielający zamówienia oświadcza, że miejsce wykonywania usług spełnia warunki stawiane podmiotom
leczniczym określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że
nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.
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3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy
zgodnie z załącznikami do oferty. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przedmiot zamówienia objętego
niniejsza umową nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych
wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie.
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zastępowania lekarza w Dziale Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej, z którym będzie pełnił dyżur lekarski, w czasie gdy ten będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w
miejscu pobytu pacjenta.
5. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w §1 udzielane będą na podstawie harmonogramu opracowanego w
wersji elektronicznej, który sporządza osoba wyznaczona przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa. Harmonogram w
wersji papierowej jest akceptowany przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa lub upoważnioną przez niego osobę i
przekazywany do Działu Kadr, Płac i Organizacji.
6. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek udzielania świadczeń medycznych w terminach i
godzinach ściśle określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem dokonywanych zmian czasu (zimowego na
letni i odwrotnie).
7. 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.
§3
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach
ogólnych na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz warunków szczegółowych w zakresie
objętym przedmiotową umową. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zapoznał się w treścią ww. dokumentów.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością
zawodową, zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy lekarskiej.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas badań
diagnostycznych i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osobistego wykonywania zlecenia. W przypadku wystąpienia
przeszkody w osobistym wykonywaniu umowy Przyjmujący zamówienie zapewni zastępcę z równorzędnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana osoby wykonującej zlecenie
wymaga zgłoszenia Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa lub osobie przez niego upoważnionej najpóźniej na 3 (trzy) dni
poprzedzające dokonanie zmiany i jego zgody - za wyjątkiem przypadków losowych, nagłych.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych objętych
niniejszą umową.
6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących
przepisów.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p/poż. oraz Regulaminu
Organizacyjnego obowiązującego u Udzielającego zamówienia oraz innych dokumentów wewnątrzzakładowych
również powstałych po dacie zawarcia umowy.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania i realizowania procedur Systemu Zarządzania
Jakością, procedur akredytacyjnych wprowadzanych i obowiązujących u Udzielającego zamówienia.
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie
aktualnych i wymaganych badań profilaktycznych o których mowa w ustawie o służbie medycyny pracy, które
dostarczy Udzielającemu zamówienia najpóźniej w dniu świadczenia usługi.
10. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usługi zobowiązany jest do noszenia odzieży ochronnej i roboczej
spełniającej wymogi stosowane u Udzielającego zamówienie w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i
wzornictwa – zakupionej na swój koszt oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie z wymogami
sanitarno – epidemiologicznymi.
11. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora zawierającego imię i
nazwisko oraz funkcję.
12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z
obowiązującą ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922) i
innymi właściwymi regulacjami wewnątrzzakładowymi w tym zakresie. Dane osobowe mogą być wykorzystywane
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wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy.
§4
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym
udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie wydaje zlecenia lekarskie podległemu organizacyjnie personelowi medycznemu.
§5
1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia Przyjmującemu zamówienie
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 zamówienie zobowiązany jest zgłaszać Udzielającemu Zamówienie informacje o niesprawności
sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które mogłyby spowodować ujemne następstwa u pacjentów w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy ich wykorzystaniu.
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury i sprzętu medycznego przez Przyjmującego zamówienie,
Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie pełną kwotą odszkodowania za udostępniony sprzęt
medyczny.
6.Przyjmujący zamówienie, oświadcza, że znany jest mu rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury medycznej
udostępnionej przez Udzielającego zamówienia.
7.Przyjmujący zamówienie opuszczając stanowisko wykonywania świadczeń obowiązany jest pozostawić
udostępnione pomieszczenie, wyposażenie, aparaturę i sprzęt medyczny w stanie niepogorszonym.
§6
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienia, w tym również kontroli
przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia w zakresie objętym umową.
2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności:
a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych,
d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości,
f) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych,
g) zużycia materiałów do badań diagnostycznych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, środków
leczniczych i pomocniczych
h) satysfakcji pacjentów.
3. 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.
4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy.
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§7
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bieżącego i starannego prowadzenia dokumentacji medycznej
pacjentów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad obowiązujących u
Udzielającego zamówienie oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązującymi podmioty
lecznicze zarówno, co do sposobu, jak i zakresu.
2. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do posiadania uprawnień do orzekania o czasowej niezdolności do pracy
na druku ZUS-ZLA i posiadania w/w druków we własnym zakresie.
4. Przyjmujący zamówienie na wniosek Udzielającego zamówienie zobowiązany będzie do miesięcznego
przekazywania Udzielającemu zamówienia informacji o zakresie i sposobie realizacji niniejszej umowy tj. wykazu
zrealizowanych świadczeń.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.
§8
1. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie iloczyn liczby godzin
w jakich Przyjmujący zamówienie realizował umowę w danym wysokości _______ zł netto (słownie:
____________ złotych 00/100), tj.______ zł brutto (słownie: _____________złotych 00/100). Wynagrodzenie
uwzględnia koszt podjazdu do i od pacjenta w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu pobytu
pacjenta.
2. W przypadku urzędowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen
dostosowanych do podatku VAT. Zmiana VAT następuje na mocy prawa.miesiącu i stawki za jedną godzinę
udzielania świadczeń w
3. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wypłacane będzie Przyjmującemu zamówienie po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez Przyjmującego zamówienie faktur.
4.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 osobę wyznaczoną przez Z-cę Dyrektora ds.
Lecznictwa lub osobę działającą w jego zastępstwie. Udzielający Zamówienia wskaże osobę upoważnioną do
potwierdzania faktur wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie do czasu rozpoczęcia udzielania świadczeń
zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie.
5.Poprawnie wystawioną fakturę należy wystawić na koniec każdego miesiąca, za miesiąc, w którym świadczona
była usługa i przedłożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia i nie później niż do piątego dnia następnego miesiąca.
6.Wypłata należności nastąpi przez przelanie środków na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego
zamówienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Udzielającego
Zamówienie. Fakturę osoby upoważnionej do potwierdzania faktur, o której mowa w ust. 4 powyżej opatruje
podpisem Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba działająca w jego zastępstwie.
7.Za datę zapłaty za spełnione świadczenie uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienie.
8.Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie
z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym
zakresie.
§9
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z
realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Udzielającego zamówienia oraz nie dokona żadnych
innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Udzielającego
zamówienia na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54
ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2016 poz. 1638 tekst jednolity).
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.
§10
1. Za każde uchybienie w prowadzeniu dokumentacji medycznej Udzielający zamówienia może naliczać kary
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umowne do wysokości 1% wartości wynagrodzenia miesięcznego, w którym nastąpiło zdarzenie.
2. Za każdy przypadek nie podjęcia w wyznaczonym czasie lub nieuzasadnionej przerwy w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, stanowiących przedmiot niniejszej umowy Udzielający
zamówienia może naliczać kary umowne w wysokości wynikającej z iloczynu godzin przerwy i stawki dyżurowej
wg obowiązującego cennika.
3. Za każdy przypadek nieuzasadnionego odstąpienia od wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą
umową z przyczyn niezależnych od Udzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia może naliczać kary
umowne w wysokości należności za cały dyżur, na którym doszło do odstąpienia od wykonywania świadczeń.
4. Za każdy przypadek nie wywiązania się przez Przyjmującego zamówienie z obowiązków określonych w niniejszej
umowie a niewymienionych niniejszym paragrafie Udzielający zamówienia może naliczać kary umowne w
wysokości 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.
5. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Udzielający
Zamówienie może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej
refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania
refundacji.
6. W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach
rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.) finansowanych w całości lub w części przez NFZ, osobom
nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Udzielający Zamówienie może nałożyć na Przyjmującego
Zamówienie karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami
ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
7. Kary umowne wskazane w ust. 6 i 7 powyżej Udzielający Zamówienie nałoży na Przyjmującego Zamówienie
jedynie w przypadku, gdy na niego zostanie nałożona kara umowna przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z
łączącą ich umową.
8. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych, w przypadku gdy naliczone kary nie pokrywają wysokości szkody.
9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących jak również przyszłych
należności Przyjmującego zamówienie, wynikających z realizacji niniejszej umowy.
§11
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, materiałów medycznych,
środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonywane zabiegi.
2.Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia
ponoszą solidarnie Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia. Udzielającemu zamówienia przysługuje w
stosunku do Przyjmującego zamówienie roszczenie regresowe w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego
zamówienia osobie trzeciej, z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych.
3.Odpowiedzialność cywilną, deliktową (ex delicto) wynikającą z popełnienia przez Przyjmującego zamówienie
czynu niedozwolonego w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych ponosi wyłącznie Przyjmujący zamówienie.
4.W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Udzielającego zamówienie z jakimikolwiek
roszczeniami mającymi związek z udzieleniem tej osobie świadczeni zdrowotnego przez Przyjmującego
zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
wystąpienia z takim wnioskiem przez Udzielającego zamówienie, przedstawić mu pisemną odpowiedź na
zgłoszone roszczenia.
§12
1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć
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Udzielającemu zamówienia najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia wykonania zamówienia.
4. Brak aktualnej polisy o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do rozwiązaniu niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§13
1.Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 1.10.2017 roku do 30.06.2021 roku.
2.Oświadczenie Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3.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.

1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

3.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
4.

5.
6.

§14
Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach (zgodnie z Art. 27 ust.8 ustawy o działalności leczniczej):
z upływem czasu, na który została zawarta,
z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust.
2 poniżej,
wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga Strona
rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia,
w przypadku:
stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia powtarzających się nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji
medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
powtarzającego się naruszenia porządku obowiązującego u Udzielającego zamówienie,
zmiany warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia.
zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu udzielania
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, w tym obniżenia poziomu finansowania świadczeń
zdrowotnych dla Udzielającego zamówienia przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia.
Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadkach, gdy Przyjmujący zamówienie:
w sposób rażący naruszył wykonywanie niniejszej Umowy,
utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez organ uprawniony,
zgłosił się do pracy lub udzielał świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwym,
popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych przez
Przyjmującego zamówienie, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
nie udokumentuje przed upływem obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia podpisania umowy zawarcia
przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres wykonywania świadczeń
zdrowotnych,
odmówił poddania się kontroli, do której Udzielający Zamówienie i NFZ są uprawnione na podstawie niniejszej
umowy lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych,
rozwiązania bez względu na przyczynę lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym Zamówienia, a płatnikiem
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową,
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienia o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 (z wyjątkiem ust. 3 lit. f), oraz spowodowanej innymi
przyczynami niemożności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie.
Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§15
1. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
2. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy.
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3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 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.
4. W szczególności 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
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia
pozostają w mocy, strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień
postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
§17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o
działalności leczniczej i inne właściwe przepisy prawa, a także Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Udzielającego zamówienia.
3. Warunkiem podpisania umowy pomiędzy Udzielającym Zamówienia, a Przyjmującym zamówienie,

jest zawarcie umowy pomiędzy Szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia
na podstawie
wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa
małopolskiego ( świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Przyjmującego
zamówienie i jeden dla Udzielającego zamówienie.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
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