
                                                        
                                                                      Załącznik nr 1 do Specyfikacji Zamówienia

                                               Umowa /projekt/
zawarta  w  dniu  ....................  2012  r.   pomiędzy:  Szpitalem  Specjalistycznym  im. 
Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie,  os. Na Skarpie 66  31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, 
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji,  publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000035552,  Regon  00063161,  NIP  678-26-80-028,  zwanym  dalej  „Udzielającym 
Zamówienia”, w imieniu i na rzecz którego działa:
Dyrektor: lek. med. Andrzej Ślęzak,
a
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
......., zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” w imieniu i na rzecz którego działa:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Przedmiotem umowy  jest  wykonywanie  dializ  dla  pacjentów  Szpitala  według  cen 
zawartych w załączniku nr 1 do umowy.

2. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  spełnia  wszystkie  wymagane  przepisami 
prawa  warunki  do  świadczenia  usług  określonych  w  ust.1  oraz  dysponuje 
niezbędnym  sprzętem,  urządzeniami  i  pomieszczeniami  umożliwiającymi  ich 
realizację,  a  także,  iż  spełnia  standardy  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  i 
Ministerstwa  Zdrowia,  określone  dla  podmiotów  udzielających  świadczeń 
zdrowotnych, w zakresie objętym przedmiotem umowy.

3. Świadczenia  będą  udzielane  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  ze  wskazaniami 
aktualnej  wiedzy  medycznej  oraz  zgodnie  z  zasadami  etyki  zawodowej,  przy 
respektowaniu praw pacjenta i zachowaniu ochrony danych osobowych.

4. Przyjmujący  zamówienie  przyjmuje  pełną  odpowiedzialność  za  wykonywanie 
świadczeń.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
§ 2

1. Wykonanie świadczeń odbywać się będzie w siedzibie Przyjmującego zamówienie, 
na podstawie skierowania, podpisanego przez lekarza i opatrzonego pieczątką 
Szpitala. Świadczenia udzielane będą niezwłocznie po przywiezieniu pacjenta,po 
uprzednim poinformowaniu i szczegółowym uzgodnieniu terminu. Strony dołożą 
wszelkich starań , aby czas oczekiwania był jak najkrótszy , nie zagrażający życiu 
pacjenta. Pacjent przywieziony do siedziby Przyjmującego zamówienie ma mieć 



założony lub wytworzony dostęp naczyniowy. Dotyczy to również pacjentów 
dializowanych w Szpitalu.

2. Świadczenia będą wykonywane u Przyjmującego zamówienie,w godzinach pracy 
Stacji dializ. Poza godzinami otwarcia , Stacja będzie pełniła dyżur. Transport 
pacjentów zapewni Udzielający Zamówienie.

3. Jeżeli stan pacjenta Udzielającego zamówienia nie pozwala na przewiezienie 
go do  Przyjmującego zamówienie ,  to wówczas Przyjmujący zamówienie ma 
zapewnić  wykonanie  dializy  własnym  sprzętem,  w  siedzibie  Udzielającego 
zamówienie, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii .

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE
§ 3

Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1 umowy wykonywane będą przez osoby 
posiadające wymagane kwalifikacje.

§ 4

1. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  warunkami 
lokalowymi  dla  prowadzenia  działalności,  w  zakresie  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych, z dziedziny obejmującej przedmiot umowy.

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje aparaturą  i sprzętem medycznym 
niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem 
umowy i  zgodnym  z  warunkami  wymaganymi  przez Narodowy Fundusz  Zdrowia, 
jeżeli takie warunki przez Fundusz zostały ustalone.

§ 5
W celu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
a. rzetelnego wykonywania świadczeń określonych w § 1,
b. niezwłocznego informowania Szpitala o wszelkich przeszkodach w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych,
c. poddania się kontroli wykonywania niniejszej umowy przez szpital oraz kontroli 

przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d. zarejestrowaniu umowy podwykonawstwa w Portalu Świadczeniodawcy, 

niezwłocznie po podpisaniu umowy.
§ 6

Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  posiada  obowiązkowe  ubezpieczenie 
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  wykonywaniem  lub 
odmowa wykonania świadczeń zdrowotnych, objętych przedmiotem umowy. Kserokopia 
potwierdzenia zawarcia umowy ( polisy), stanowi załącznik do niniejszej umowy.



WARUNKI FINANSOWANIA
§ 7

1. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym z tytułu realizacji umowy będzie miesiąc 
kalendarzowy.

2. Wynagrodzenie za świadczone usługi wypłacane będzie Przyjmującemu zamówienie, 
po  zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego,  w  terminie  30  dni  od  daty 
doręczenia udzielającemu zamówienie faktury VAT.

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego 
zamówienie, wskazany w wystawianych przez niego fakturach VAT.

ODSZKODOWANIA

§ 8

Udzielającemu  zamówienia  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  odszkodowań  na 
zasadach ogólnych.

                                                             KONTROLA
§ 9

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania usług 
będących  przedmiotem  niniejszej  umowy,  świadczonych  na  jego  rzecz  przez 
Przyjmującego zamówienie w zakresie:
1/ jakości świadczonych usług dokonanych przez specjalistę nefrologa,
2/ satysfakcji pacjentów;
3/ oceny współpracy przez personel Udzielającego zamówienia.

2. W wyniku przeprowadzenia kontroli Udzielający zamówienia może:
1/ wydać  zalecenia  pokontrolne  zmierzające  do  usunięcia  stwierdzonych 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
 2/skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy.

CZAS TRWANIA I ZMIANY UMOWY

§ 10

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  oznaczony  od  dnia  ...................r.  do 
dnia ....................r.



§ 11

1. W  przypadku  zaistnienia  istotnych  okoliczności  wpływających  na  stan  realizacji 
umowy,  a  w  szczególności  obniżenia  poziomu  finansowania  Udzielającego 
zamówienia  przez  instytucje  powszechnego  ubezpieczenia  zdrowotnego,  strony 
dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy. 

2. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Przyjmującego zamówienie 
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy w terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa 
w ust.  2  strony  nie  osiągną  porozumienia  w  sprawie  nowych  warunków umowy,  
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym - zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z 
2011r. Nr 112, poz 654).

4. Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 13

Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  strony 
zobowiązują  się  rozstrzygać  polubownie,  a  w  razie  braku  możliwości  osiągnięcia 
porozumienia  spory  te  będą  rozstrzygane  przez  sądy  właściwe  dla  siedziby 
Udzielającego zamówienia. 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                           PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

                                                                                



                                                                                        Załącznik nr 1 do umowy 

Nazwa badania Cena za 1 dializę ( PLN)
Wykonanie 1 hemodializy wyjazdowej
Wykonanie  1 hemodializy przyjazdowej


	Dyrektor: lek. med. Andrzej Ślęzak,
	a

