UMOWA nr ……/LS/2022 o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Załącznik nr 2 do SWKO (dyżury)
U M O W A nr ……./LS/2022 WZÓR
o udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta w dniu …………2022 roku w Stargardzie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005388, NIP 854-193-87-10, REGON
000304562, reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Krzysztofa Kowalczyka
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”
a
…………………..
prowadzącą/ym ……………………………………………
z siedzibą przy ul. ………………, . ……………………….
(adres do korespondencji: ………………………………..)
wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
pod nr ………….., NIP: …………., REGON: ………., PESEL: ……….., PWZ …………….
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”,
a łącznie „Stronami”
w oparciu o protokół z dnia ……2022 r. Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie,
w wyniku dokonania wyboru oferty złożonej przez Przyjmującego zamówienie, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022, poz. 633) w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021. 1285 t.j.).
PRZEDMIOT UMOWY
§l
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego
w zakresie chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób
Wewnętrznych zwanego dalej „Oddziałem” w godzinach dyżuru medycznego, tj. w godzinach od 15.00
do 07.00 dnia następnego w dni powszednie, tzn. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni
wolnych od pracy ustalonych u Udzielającego zamówienia, a przypadających w tych dniach, od
07.00 do 07.00 dnia następnego w soboty i niedziele i święta.
2. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, są osoby ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia i posiadające skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
osoby na rzecz których powinny zostać udzielone świadczenia zdrowotne na podstawie decyzji
Udzielającego zamówienia, jak również inne osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń,
o których mowa w ust. 1, na podstawie innych przepisów prawa.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie
będącym przedmiotem niniejszej umowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych Udzielającego
zamówienia oraz w innych miejscach, zgodnie z zapotrzebowaniem na konsultacje,
oraz w pracowniach Udzielającego zamówienia.
4. Zakres czynności wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie określa Załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
1) jest uprawniony do wykonywania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, i posiada odpowiednie
przygotowanie, doświadczenie oraz stosowne kwalifikacje, zgodne w tym zakresie
z obowiązującymi przepisami prawa, do udzielania świadczeń zdrowotnych, stanowiących
przedmiot niniejszej umowy. Odpisy dyplomów, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenie
o wpisie do właściwego rejestru stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem umowy z rozszerzeniem na choroby zakaźne,
w tym wirusowe zapalenie wątroby i wirusa HIV oraz w zakresie wszelkiego ryzyka związanego z
wykonywaniem niniejszej umowy na czas jej obowiązywania, na dowód czego załącza oryginał lub
uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy
oraz zobowiązuje się przedkładać Udzielającemu zamówienia wszelkie jej aktualizacje lub
kolejne polisy zawarte przez Przyjmującego zamówienie;
3) jego stan zdrowia umożliwia pracę na stanowisku lekarza, na dowód czego przedkłada
Udzielającemu zamówienia oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia
lekarskiego, wydanego przez lekarza medycyny pracy, stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy oraz
zobowiązuje się do jego bieżącej aktualizacji w okresie trwania niniejszej umowy;
4) posiada aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, na dowód czego przedkłada
Udzielającemu zamówienia oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię aktualnego stosownego
dokumentu, potwierdzającego ten fakt (Załącznik nr 5) do umowy oraz zobowiązuje się do jego
bieżącej aktualizacji w okresie trwania niniejszej umowy;
5) posiada aktualny poziom przeciwciał przeciwko WZW typu B oraz odrze, na dowód czego
przedkłada Udzielającemu zamówienia stosowny dokument, stanowiący Załącznik nr 6 do
umowy, a w przypadku posiadania poziomu przeciwciał niezgodnego z obowiązującymi normami
dodatkowo potwierdzenie zaszczepienia przeciwko WZW typu B lub odrze, wykonanego po
badaniu poziomu przeciwciał,
6) posiada aktualne zaświadczenia o odbytym okresowym przeszkoleniu w zakresie BHP na dowód
czego przedkłada je Udzielającemu zamówienia (Załącznik nr 7) oraz zobowiązuje się do jego
aktualizacji w trakcie trwania umowy;
7) posiada zaświadczenie o przeszkoleniu podstawowym z zakresu epidemiologii na dowód czego
przedkłada je Udzielającego zamówienia (Załącznik nr 8),
8) posiada zawartą umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych uprawniającą do orzekania
o czasowej niezdolności do pracy.
2.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Udzielającego
zamówienia o wszelkich zmianach dotyczących zasad i wysokości ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 oraz dokonywania terminowo płatności składek z tytułu umowy ubezpieczenia.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz nie zmniejszania jego zakresu i wysokości
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

3.

Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-6 Przyjmujący zamówienie winien uzyskać
na własny koszt.

4.

W przypadku nie dostarczenia przez Przyjmującego zamówienie dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 Udzielający zamówienia uprawniony jest do odsunięcia Przyjmującego
zamówienie od wykonywania świadczeń zdrowotnych, do czasu uzupełnienia braków formalnych,
bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

5.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego
zamówienia na piśmie o rozstrzygnięciu postępowania sądowego albo postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej związanego z wykonywaniem zawodu lekarza, w którym ustalono, że
Przyjmujący zamówienie popełnił czyn zabroniony lub przewinienie zawodowe.
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6.

Przyjmujący zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy jest zobowiązany do
pisemnego informowania Udzielającego zamówienia o fakcie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń zdrowotnych z zakresu wymienionego w § 1 ust. 1 z innymi podmiotami realizującymi
świadczenia zdrowotne na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

7.

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przedkładania Udzielającemu zamówienia
wszelkich dokumentów, potwierdzających nabycie fachowych umiejętności i kwalifikacji, a przede
wszystkim tych, które mają zastosowanie przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem niniejszej
umowy, w całym okresie jej obowiązywania.
CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
§3

1. W czasie określonym planem pracy Oddziału ustalonym przez Kierownika Oddziału, Przyjmujący
zamówienie pozostaje do dyspozycji Udzielającego zamówienia na terenie SPWZOZ w Stargardzie
i może opuścić SPWZOZ w przypadkach:
a) uzasadniających konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych poza SPWZOZ na polecenie
Udzielającego zamówienia lub osoby upoważnionej przez Udzielającego zamówienia,
b) uzasadnionych za zgodą Kierownika Oddziału.
2. Realizacja przedmiotu umowy w konkretnym dniu nie może zostać zakończona przez Przyjmującego
zamówienie przed przekazaniem opieki nad pacjentami innemu lekarzowi i przed zapewnieniem
prawidłowego funkcjonowania Oddziału.
3. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić udzielenia świadczenia, w przypadku, gdy osoba
zgłaszająca się do Udzielającego zamówienia potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
4. Szacunkowa minimalna liczba godzin w stosunku miesięcznym przeznaczonych na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § l ust. 1, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu
konkursowym, wynosi ……. godzin.
5. Udzielający zamówienia nie może nakładać bez zgody Przyjmującego zamówienie większej liczby
godzin od określonej jako minimalna w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Wynikające z ust. 4 zapotrzebowanie na minimalną liczbę zakontraktowanych godzin może ulec
zmniejszeniu w przypadkach uzasadnionych organizacją funkcjonowania Oddziału bądź
zmniejszeniem środków finansowych uzyskanych od NFZ lub innych płatników. Zmiana wymaga
poinformowania na piśmie Przyjmującego zamówienie oraz uwzględnienia jej w harmonogramie
ustalonym na okresy miesięczne. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na minimalną liczbę
godzin Przyjmującemu zamówienie nie będzie przysługiwać wynagrodzenie ani inne roszczenia
finansowe i odszkodowawcze w zakresie dokonanego zmniejszenia.
7. W przypadku zdarzeń szczególnych, tj. zagrożenia zdrowia publicznego Udzielający zamówienia lub
upoważniona przez niego osoba, może wezwać telefonicznie Przyjmującego zamówienie
do stawienia się w siedzibie Udzielającego zamówienia lub innym miejscu wskazanym przez
Udzielającego zamówienia, w czasie nieprzewidzianym w planie pracy Oddziału, o którym mowa
w ust.1.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE
§4
1. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
wykonywać ze szczególną starannością i zasadami przyjętymi przy udzielaniu świadczeń tego rodzaju.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się postępować w trakcie wykonywania umowy zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:
a) rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz zarządzeniami wydanymi przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
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b) przepisami sanitarno - epidemiologicznymi wydanymi przez uprawnione instytucje
oraz zarządzeniami obowiązującymi w tej dziedzinie u Udzielającego zamówienia, w tym
przepisami z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych,
c) przepisami bhp i p. poż.,
d) przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
e) zasadami etyki lekarskiej,
f) ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849
t.j.).
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zapoznał i zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania
czynności w ramach wdrożonej i ustanowionej polityki jakości, procedur i instrukcji systemu
zarządzania jakością.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm i zasad obecnie
panujących u Udzielającego zamówienia jak i wprowadzanych w przyszłości, w zakresie, organizacji
udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych przedmiotową umową, przepisami prawa jak
i przepisami wewnętrznymi Udzielającego zamówienia, w tym prowadzenia list oczekujących oraz
dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do
poinformowania o zmianach tych norm i zasad w sposób określony w ust. 6.
5. W przypadku nałożenia na Udzielającego zamówienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub przez
inny organ obowiązków związanych z przedmiotem niniejszej umowy, Udzielający zamówienia
zawiadomi o tym Przyjmującego zamówienie w sposób określony w ust. 6 . Zawiadomienie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczne z chwilą
przekazania go przez Udzielającego zamówienia. Od chwili przekazania Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest stosować się do wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia lub innego organu.
6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zobowiązuje się do odbierania drogą elektroniczną
korespondencji od Udzielającego zamówienia, dotyczącej realizacji niniejszej umowy. Strony umowy
ustalają, iż przekazana drogą elektroniczną korespondencja traktowana jest jako przekazana do
wiadomości i odebrana przez Przyjmującego zamówienie. W tym celu Przyjmujący zamówienie
podaje firmowy adres e-mail, na który Udzielający zamówienia będzie kierował korespondencję.
Adres e-mail Przyjmującego zamówienie: ………………………….
7. Elektroniczna forma komunikacji, określona w ust. 6 nie będzie miała jednak zastosowania w
sytuacjach, w których przepisy prawa lub przepisy niniejszej umowy, wymagają dla korespondencji
zachowania formy pisemnej. Przepisy zawarte w zdaniach poprzednich ust. 6 i 7 nie wykluczają
komunikowania się z Przyjmującym zamówienie dodatkowo w formie pisemnej.
§5
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że pomieszczenia, w których udzielać będzie świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy oraz ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę
medyczną, użytkować będzie zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zasadami oraz zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do korzystania z dostępnego u Udzielającego
zamówienia Internetu i sprzętu komputerowego wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej
umowy zgodnie z obowiązującymi u Udzielającego zamówienie przepisami wewnętrznymi.
§6
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy osobiście
i nie może powierzać świadczenia usług osobom trzecim chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Udzielającego zamówienia. Osoba zastępująca powinna posiadać wszystkie niezbędne kwalifikacje
wymagane do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy. Za
działania osoby zastępującej, Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność jak za działania
własne.
2. Nadzór organizacyjny nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego
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zamówienie pełni Kierownik Oddziału.
3. W przypadku zdarzeń losowych, które wystąpiły w danym dniu – zgłoszenia o braku możliwości
udzielania świadczeń Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany dokonać Kierownikowi Oddziału.
§7
1. W trakcie realizowania na rzecz Udzielającego zamówienia obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do noszenia identyfikatora wg wzoru określonego
przez Udzielającego zamówienia oraz posługiwania się pieczęcią imienną zawierającą: imię
i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy i uzyskane specjalizacje.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest nabyć na własny koszt pieczątki oraz identyfikator,
o którym mowa w ust. ….
3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie: odzieży ochronnej
i obuwia roboczego.
PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
§8
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania obowiązujących
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przepisów dotyczących sprawozdawczości statystycznej
i dokumentacji medycznej, a szczególności według zasad określonych przez NFZ i Udzielającego
zamówienia.
2. W zakresie wykonywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do należytego
sporządzania dokumentacji medycznej i stosownych sprawozdań wynikających z „Ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych” określonych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego i bieżącego prowadzenia dokumentacji
medycznej, zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia
2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
(Dz.U.2020.666)
lub
Rozporządzenia
Ministra
Zdrowia
z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1153 ze zm.). Dokumentacja medyczna winna być prowadzona w formie określonej przez
Udzielającego zamówienia i zgodnie z dostarczonym przez niego oprogramowaniem łącznie z
wystawianiem zaświadczeń i opinii w imieniu Udzielającego zamówienia.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dokonywać wszelkich możliwych zleceń lekarskich,
a w szczególności badań, konsultacji, leków, na bieżąco i w sposób rzetelny, poprzez system
informatyczny funkcjonujący u Udzielającego zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań do celów statystycznych
i dokumentów do celów rozliczeniowych na żądanie i w terminach określonych każdorazowo przez
Udzielającego zamówienia.
6. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację udzielonych przez
siebie świadczeń zdrowotnych do grup rozliczeniowych określonych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współdziałania z Udzielającym zamówienia w celu
zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych SPWZOZ Stargardzie oraz
uczestniczenia we wszystkich szkoleniach przeprowadzonych w tym zakresie.
8. Udostępnianie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie osobom trzecim odbywa
się zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
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§9
1. Przyjmujący zamówienie wystawiając recepty na bezpłatne leki oraz zlecenia na bezpłatne wyroby
medyczne, w związku z realizacją postanowień art. 43-47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
i wystawiania recept oraz zleceń w sposób i na zasadach określonych w ustawie.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest ordynować leki i wystawiać recepty zgodnie
z obowiązującymi przepisami, pod rygorem skutków prawnych określonych w ust. 3.
3. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, o których mowa w ust. 1, Udzielający zamówienia, po
otrzymanej negatywnej opinii Komisji ds. dokumentacji medycznej ma prawo obciążyć Przyjmującego
zamówienie kosztami z tego wynikającymi, obejmującymi: koszt leku, odsetki ustawowe liczone od dnia
zapłaty za leki przez NFZ oraz kary nałożone z tego tytułu na Udzielającego zamówienia przez NFZ.
4. Przy ordynowaniu leków w oddziale szpitalnym należy przestrzegać zasad receptariusza szpitalnego
i oddziałowego.
5. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku niezgodnego z obowiązującymi przepisami
wnioskowania o sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.
§ 10
Informacje o realizacji przyjętego zamówienia Udzielający zamówienia uzyskuje na podstawie danych
zgromadzonych w systemie informatycznym w związku z realizacją przez Przyjmującego zamówienie
postanowień § 8 ust. 1-6.
KONTROLE
§ 11
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania Udzielającemu zamówienia,
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, bądź innemu właściwemu organowi, wszelkich informacji
związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, udostępniania wszelkich dokumentów, związanych z
wykonywaniem niniejszej umowy, a nadto do udostępniania pomieszczeń itp.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się także do poddania się w każdym czasie kontroli
Udzielającego zamówienia, Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz innego organu upoważnionego
do kontroli udzielania świadczeń zdrowotnych, a także kontroli upoważnionych przez powyższe
podmioty osób, w szczególności w zakresie:
1)

oceny merytorycznej udzielania świadczeń zdrowotnych tj. ich dostępności, jakości i zasad ich
udzielania oraz ich liczby i rodzaju,

2)

stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem ich jakości i zgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i standardami postępowania,

3)

sposobu korzystania ze świadczeń specjalistycznych i stosowanych technologii medycznych,

4)

zasadności wyboru leków i materiałów medycznych, środków pomocniczych stosowanych w
diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji,

5)

dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń zdrowotnych i należności,

6)

prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo - rozliczeniowej,

7)

prowadzenia
w Oddziale,

8)

zgodności zapisów dokonywanych w dokumentacji medycznej pacjentów z całą dokumentacją
dostarczoną przez Przyjmującego zamówienie, Udzielającego zamówienia lub Narodowy
Fundusz Zdrowia, przy czym za prawidłowe przyjmuje się jedynie dane przedstawione
i zweryfikowane podczas przeprowadzanej kontroli,

9)

sposobu korzystania ze świadczeń przez ubezpieczonych, dostępności i jakości świadczeń oraz
zasad organizacji ich udzielania,

list

pacjentów

oczekujących
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10) zgodności przedkładanych rejestrów z faktycznie wykonanymi przez Przyjmującego
zamówienie świadczeniami zdrowotnymi,
11) sposobu, zasadności i celowości korzystania i dysponowania przez Przyjmującego zamówienie
z mienia Udzielającego zamówienia,
12) rozliczeń z NFZ,
13) badania satysfakcji pacjentów.
3. Na każde żądanie Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udostępniania i pisemnego
przekazywania wszelkich informacji, dokumentów wymaganych przez Udzielającego zamówienia
i Narodowy Fundusz Zdrowia.
4. W przypadku gdy do Udzielającego zamówienia wpłynie skarga, zastrzeżenie lub pismo
wszczynające postępowanie przed sądem lub innym organem, dotyczące sposobu wykonywania przez
Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, w tym związane
z prowadzeniem dokumentacji medycznej Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany
do niezwłocznego udzielenia pisemnych wyjaśnień w tym zakresie.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uwzględniania wyników kontroli i do zastosowania się
do zaleceń pokontrolnych i do usuwania uchybień stwierdzonych podczas kontroli,
w wyznaczonym terminie.
PRAWA I OBOWIĄZKI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA
§ 12
1. Dla realizacji świadczeń objętych niniejszą umową Udzielający zamówienia zobowiązuje się
zapewnić Przyjmującemu zamówienie nieodpłatny dostęp do tych środków znajdujących się
w dyspozycji Udzielającego zamówienia, które są niezbędne do niezakłóconego udzielania
świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
1)

pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywanych do
udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wymagań jakie powinny te pomieszczenia i
aparatura spełniać, określonych w odpowiednich przepisach,

2)

możliwości nieodpłatnego, doraźnego wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych dla
pacjentów Oddziału,

3)

leków i środków farmaceutycznych na zasadach określonych w receptariuszu szpitalnym oraz krwi
i preparatów krwiopochodnych,

4)

niezbędnego sprzętu jednorazowego i innych materiałów koniecznych do prawidłowego
udzielania świadczeń, jak: opatrunki, bielizna, odzież ochronną niezbędną do wykonywania
zabiegów operacyjnych, środki dezynfekcyjne, druki, itp.

5)

pomieszczeń socjalnych (dyżurki lekarskie) z wyposażeniem w łączność telefoniczną, zaplecza
sanitarno-higienicznego, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Udzielający zamówienia zapewnia obsadę Oddziału przez personel średni i pomocniczy
o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach,
mających zastosowanie przy realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej
umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
§ 13
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że Przyjmujący zamówienie ponosi na zasadach ogólnych
odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie wykonywania przez siebie lub osoby wykonujące
świadczenia w jego imieniu, świadczeń zdrowotnych.
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ZAKAZ POBIERANIA OPŁAT
ORAZ REALIZACJA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE INNYCH UMÓW
§ 14
1. Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania niniejszej umowy nie ma prawa udzielania świadczeń
zdrowotnych na terenie SPWZOZ w Stargardzie osobom nie będącym pacjentami Udzielającego
zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa pobierania jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin
za świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach niniejszej umowy.
3. Przyjmujący zamówienie nie może w czasie obowiązywania umowy zawierać odrębnej umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez Przyjmującego zamówienie na podstawie umów
zawartych z innymi podmiotami oraz prowadzenie przez Przyjmującego zamówienie działalności w
prywatnym gabinecie nie mogą mieć negatywnego wpływu na ilość, jakość
i terminowość udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy;
WARUNKI FINANSOWANIA
§ 15
1. Za zrealizowane prawidłowo świadczenia zdrowotne, o których mowa w § l, Przyjmującemu
zamówienie przysługuje wynagrodzenie miesięczne, liczone według postanowień określonych
w Załączniku nr 9 do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Należności z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielający zamówienia wypłaca, za
miesiąc poprzedni, w terminie do 27 dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym, pod
warunkiem dostarczenia przez Przyjmującego zamówienie do 10 dnia każdego miesiąca
następującego po okresie rozliczeniowym, prawidłowo wystawionej faktury, tj. zgodnie z
postanowieniami art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2021.685 t.j.). Potwierdzeniem dostarczenia faktury jest data wpływu oznaczona
prezentatą Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie.
4. Udzielający zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie przez Przyjmującego
zamówienie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w formie elektronicznej na adres e-mail:
e-faktura@zozstargard.pl, z adresu poczty e-mail: Przyjmującego zamówienie: …………..
5. Strony oświadczają, że mają świadomość, iż oświadczenie wyrażone w ust. 4 niniejszego paragrafu
może zostać wycofane w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawienia i przesyłania
faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu pisemnego
powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
6. Za datę doręczenia Udzielającemu zamówienia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień
wysłania maila na adres wskazany w ust. 4. Faktury będą wysyłane w pliku zabezpieczonym
odpowiednim hasłem. Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wystawianie przez Przyjmującego
zamówienie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
7. W przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury lub opóźnienia w przedłożeniu jej Udzielającemu
zamówienia, termin płatności może zostać przedłużony, bez prawa naliczenia odsetek za zwłokę, zaś
wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Udzielającemu
zamówienie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury.
8. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazana Przyjmującemu zamówienie na
jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.
10. W przypadku, gdy Udzielający zamówienia stwierdzi nadpłatę lub, gdy konieczny będzie zwrot
odpowiedniej kwoty na podstawie innego tytułu pozostającego w związku z postanowieniami
niniejszej umowy, w tym w szczególności z tytułu nałożonych przez Udzielającego zamówienia na
Przyjmującego zamówienie kar umownych, Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na dokonanie
potrącenia równowartości nadpłaty lub kary z najbliższej płatności z tytułu wykonania niniejszej
umowy.
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11. Wynagrodzenie naliczone na zasadach powyżej wskazanych wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia i
należności Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego zamówienia z tytułu wykonania
niniejszej umowy.
12. Składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących
przepisów prawa Przyjmujący zamówienie pokrywa we własnym zakresie.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY
§ 16
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie
publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom nieupoważnionym:
1) jakichkolwiek danych i informacji dotyczących podejmowanych czynności w toku realizacji
niniejszej umowy,
2) informacji i danych stanowiących tajemnicę w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.). Tajemnicę przedsiębiorstwa
stanowią wszystkie nie ujawnione przez Udzielającego zamówienia do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których Udzielający zamówienia podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
3) innych informacji prawnie chronionych uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej
umowy, bez względu na sposób, formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie
pisemnej, kserokopii, faksu lub zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie
znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych
w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Przyjmującym
zamówienie a Udzielającym zamówienia ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu umowy.
3. Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych oraz sposobów ich
zabezpieczenia bezterminowo.
OCHRONA DANYCH I INFORMACJI
§ 17
1. W celu ochrony informacji, w tym danych osobowych, przed niepowołanym dostępem,
nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia PE i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy
o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, prawa medycznego oraz obowiązujących
u Udzielającego zamówienia wewnętrznych zasad dotyczących ochrony danych osobowych
i informacji. Zobowiązanie w szczególności dotyczy:
1) zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z danymi zawartymi w
dokumentacji medycznej, w szczególności ich ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych;
2) udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi;
3) udzielania informacji osobom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) niewykorzystywania danych osobowych w celach pozasłużbowych bądź niezgodnych
z realizowanymi zadaniami;
5) nieujawnianiu osobom postronnym zasad dotyczących działania i zabezpieczenia systemów, w
których przetwarzane są dane osobowe;
6) korzystania ze sprzętu i infrastruktury informatycznej zgodnie z wewnętrznymi procedurami
Szpitala;
7) informowania niezwłocznie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (kontakt: iod@zozstargard)
lub Udzielającego zamówienie o zauważonych nieprawidłowościach w przetwarzaniu danych
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osobowych, w szczególności o wystąpieniu naruszenia ochrony danych - nie później niż w ciągu
24 godzin po stwierdzeniu jego wystąpienia.
2. Udzielający zamówienia informuje, że Administratorem danych osobowych Przyjmującego
zamówienie jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard. Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych, a którym można kontaktować się pod adresem: iod@zozstargard.pl.
SPWZOZ w Stargardzie przetwarza dane w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz realizacji
zadań ustawowych i statutowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w
klauzuli informacyjnej, stanowiącej Załącznik nr 10 do niniejszej umowy.
KARY UMOWNE
§ 18
1. W przypadku istotnych naruszeń przez Przyjmującego zamówienie postanowień niniejszej umowy
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną
w wysokości 20% uzyskanego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym naruszenia, a gdyby takiego
miesiąca nie było uwzględnia się miesiąc, w którym dokonano naruszenia.
2. Stwierdzenie naruszeń powinno mieć formę pisemną.
3. Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę, o której mowa
w ust. 1, gdy naruszenie przez niego postanowień powstało z winy Przyjmującego zamówienie
i polegało na:
1)
ograniczaniu ilości lub pogorszeniu jakości udzielanych na rzez pacjentów Udzielającego
zamówienia świadczeń zdrowotnych,
2)
nieuzasadnionej odmowie udzielania świadczeń zdrowotnych,
3)
pobierania nienależnych opłat za świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy,
4)
korzystaniu z pomieszczeń, sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów i leków
do wykonywania usług nie objętych umową lub korzystaniu z nich w sposób niegospodarny i
nieuzasadniony,
5)
niewykonywaniu przez Przyjmującego zamówienie poleceń i zarządzeń obowiązujących u
Udzielającego zamówienia,
6)
nieudzielaniu świadczeń w miejscu i czasie ustalonym w planie pracy Oddziału,
7)
nieuzasadnionym obciążaniu pacjentów lub ich rodziny kosztami wyrobów medycznych,
8)
naruszeniu § 3 ust. 1-3, § 4 ust. 1-2 z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego
zamówienie,
9)
udaremnianiu kontroli albo niewykonaniu w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych,
przekazanych przez udzielającego zamówienie,
10) prowadzeniu dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy
prawa oraz zasady określone w § 8 niniejszej umowy,
11) przedstawianiu przez Przyjmującego zamówienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
na podstawie których Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał płatności Udzielającemu
zamówienia nienależnych środków finansowych,
12) nieusprawiedliwionej nieobecności,
13) uznaniu przez Udzielającego zamówienia zasadności pisemnej skargi pacjenta lub jego
rodziny odnoszącej się do Przyjmującego zamówienie, w zakresie realizacji świadczeń
zdrowotnych, objętych przedmiotem niniejszej umowy,
14) naruszeniu zasad
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obowiązujących
u Udzielającego zamówienia,
4. Jeżeli wysokość poniesionej przez Udzielającego zamówienia szkody przekracza wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
OKRES OBOWIĄZYWANIA ORAZ WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
§ 19
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. od dnia 06.08.2022 r. do dnia 30.09.2024 r.
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§ 20
1.

Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) z upływem czasu, na jaki została zawarta;
b) na mocy porozumienia stron,
c) w wyniku oświadczenia jednej ze stron, złożonego w przypadku zaistnienia okoliczności
przewidzianych w niniejszej umowie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego
w niniejszej umowie,
d) w wyniku oświadczenia jednej ze stron, złożonego w przypadku zaistnienia okoliczności
przewidzianych w niniejszej umowie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2.

Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:
1) ograniczania przez Przyjmującego zamówienie dostępności świadczeń, zawężania ich zakresu
lub udzielania świadczeń o nieodpowiedniej jakości,
2) bezskutecznego upływu terminu do usunięcia przez Przyjmującego zamówienie uchybień,
stwierdzonych przez Udzielającego zamówienia lub inny podmiot podczas przeprowadzonej
kontroli,
3) nierzetelnego prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie dokumentacji medycznej lub
innej, której obowiązek sporządzania i prowadzenia wynika z przepisów prawa lub postanowień
niniejszej umowy;
4) niestosowania i nieprzestrzegania norm i zasad panujących u Udzielającego zamówienia
w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych przedmiotową umową,
przepisami prawa jak i przepisami wewnętrznymi Udzielającego zamówienia,
5) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień § 2 umowy, z wyłączeniem
postanowień ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.

3.

Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku: reorganizacji
uniemożliwiającej dalsze realizowanie niniejszej umowy. W przypadku gdyby okres wypowiedzenia
miałby biec po dniu, w którym niniejsza umowa nie może być już realizowana, okres wypowiedzenia
zostaje skrócony i upływa z końcem ostatniego dnia realizacji umowy.

4.

Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku: gdy z uwagi na
sytuację ekonomiczno-finansową Udzielającego zamówienia lub sytuację na rynku usług
medycznych dalsze realizowanie niniejszej umowy okaże się nieuzasadnione. W przypadku gdyby
okres wypowiedzenia miałby biec po dniu, w którym niniejsza umowa nie może być już realizowana,
okres wypowiedzenia zostaje skrócony i upływa z końcem ostatniego dnia realizacji umowy.

5.

Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego
zamówienie istotnych postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:
1) odmowy ze strony Przyjmującego zamówienie udzielenia wyjaśnień osobom lub organom
przeprowadzającym kontrolę,
2) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień § 2 ust. 1 pkt. 2 oraz § 2 ust. 2
umowy,
3) uznaniu skargi pacjenta za zasadną, z powodu rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy
oraz przepisów prawa,
4) nienależytego udzielania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych, objętych
niniejszą umową lub ograniczania ich zakresu i dostępności oraz udzielania świadczeń o
nieodpowiedniej jakości,
5) prowadzenia dokumentacji medycznej niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami
prawnymi, po uprzednim pisemnym wezwaniu Udzielającego zamówienia do należytego jej
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prowadzenia,
6) pobierania opłat od pacjentów za świadczenia udzielane przez Przyjmującego zamówienie na
podstawie niniejszej umowy,
7) naruszenia zasad tajemnicy zawodowej,
8) spożywania przez Przyjmującego zamówienie alkoholu lub używania środków odurzających
w czasie przeznaczonym na realizację obowiązków wynikających z umowy, bądź stawienia się
przez Przyjmującego zamówienie celem udzielania świadczeń w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub środków odurzających,
9) zawarcia przez Przyjmującego zamówienie umowy z NFZ na udzielanie świadczeń
zdrowotnych,
10) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień koniecznych do wykonywania świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy,
11) niewykonywania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem umowy bez usprawiedliwienia.
6.

Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku zaistnienia okoliczności
losowych lub ważnych przyczyn osobistych, uniemożliwiających realizację przez niego przedmiotu
niniejszej umowy.

7.

Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) dwukrotnego przekroczenia terminu płatności należności, określonego w § 15 ust. 3 i 7, przez
Udzielającego zamówienia o co najmniej 30 dni w okresie trwania niniejszej umowy,
2) niemożności świadczenia usług określonych niniejszą umową przez Przyjmującego zamówienie
z winy Udzielającego zamówienia, przez okres co najmniej 60 dni.

8. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku, gdy ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Udzielający zamówienia
złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Udzielającego zamówienia informacji
będącej podstawą do rozwiązania umowy.
9. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu lub zmianie w wyniku zmiany aktów prawnych regulujących zasady
udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Strony uznają również jako
podstawę do zmiany warunków niniejszej umowy w drodze aneksu sytuację finansową Udzielającego
zamówienia, wynikającą ze zmian poziomu finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia
lub zmian w sposobie wyceny procedur medycznych.
10. Brak porozumienia Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 10 w terminie 30 dni od daty wejścia w
życie przedmiotowych zmian powoduje możliwość rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. Porozumienie Stron odnośnie rozwiązania niniejszej umowy, oświadczenie o rozwiązaniu umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1.

Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pisemna pomiędzy nimi winna być
kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

2.

W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja pisemna kierowana na adres
dotychczasowy została skutecznie doręczona.
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3.

W razie nieodebrania przez stronę korespondencji pisemnej skierowanej na właściwy adres przyjmuje
się, że przesyłka została skutecznie doręczona w piętnastym dniu od dnia nadania przesyłki.

4.

Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia pod rygorem
nieważności przenosić wierzytelności wynikających z umowy, a przysługujących mu wobec
Udzielającego zamówienia, na osobę trzecią.

5.

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i uregulowane
zostaną w aneksie podpisanym przez strony umowy.

6.

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze dwóch spotkań negocjacyjnych. W przypadku nie osiągnięcia przez strony porozumienia
w toku negocjacji spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny, właściwy dla
siedziby Udzielającego zamówienia.

7.

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany
do niezwłocznego przekazania Udzielającemu zamówienia wszelkiej dokumentacji i materiałów
jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w okresie trwania umowy w związku z jej
wykonywaniem.

8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i innych stosownych przepisów
prawa z zakresu ochrony zdrowia.

9.

Strony ustalają, że interpretując zapisy umowy w pierwszej kolejności będą dokonywać wykładni
zapisów umowy w oparciu o zarządzenia, normy i zasady, wprowadzone i obowiązujące
u Udzielającego zamówienia w dniu zawarcia niniejszej umowy jak również wprowadzonymi
w czasie jej obowiązywania, które zachowują pierwszeństwo stosowania nad postanowieniami
umowy.

10. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – 1 (jeden) egzemplarz dla
Przyjmującego zamówienie, 1 (jeden)egzemplarz dla Udzielającego zamówienia.

Załączniki:

1.
2.

Zakres czynności wykonywanych w ramach umowy.
Prawo wykonywania zawodu lekarza, odpisy dyplomu/- ów, zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru
Przyjmującego zamówienia, zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.
3. Oryginał lub uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczeniowej.
4. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.
5. Kserokopia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.
6. Dokument potwierdzający aktualny poziom przeciwciał lub potwierdzenie zaszczepienia,
7. Kserokopia zaświadczenia o odbytym szkoleniu BHP.
8. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu epidemiologii
9. Postanowienia dotyczące stawek wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy,
10. Klauzula informacyjna

....................................................................

PODPISY STRON
............................................................

Przyjmujący zamówienie

Udzielający zamówienia
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Załącznik nr 1

Do czynności Przyjmującego zamówienie należy w szczególności:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego w tym również świadczeń, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają
niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem, które nie mogą być
realizowane w tym czasie przez świadczeniodawców innych rodzajów, obejmujące m.in. porady
lekarskie mające na celu kwalifikacje do przyjęcia na Oddział oraz udzielanie doraźnej pomocy w
komórkach organizacyjnych SPWZOZ, w których realizuje się przedmiotowe świadczenia,
2. przyjmowanie pacjentów na Oddział w sytuacjach, gdy nie ma możliwości uzyskania efektu w
warunkach ambulatoryjnych,
3. wizyty lekarskie o częstotliwości stosownej do potrzeb zdrowotnych pacjentów Oddziału
obejmujące badanie pacjenta i ustalenie na tej podstawie planu postępowania,
4. przeprowadzanie procedur diagnostycznych i leczniczych zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami
i zdobytym doświadczeniem, obowiązującymi standardami oraz z uwzględnieniem zasady
racjonalizacji kosztów,
5. zlecanie badań diagnostycznych każdorazowo udokumentowanych skierowaniem określającym
zakres badań, oraz posiadającym czytelne informacje identyfikujące pacjenta i lekarza
wystawiającego,
6. zlecanie procedur diagnostycznych i leczniczych przedstawicielom innych zawodów medycznych
uczestniczącym w procesie diagnostyczno – leczniczym zgodnie z ich uprawnieniami,
7. ordynowanie leków zgodnie z zasadami receptariusza szpitalnego i umów z NFZ oraz
obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
8. orzekanie o stanie zdrowia,
9. zlecanie transportu sanitarnego w sytuacjach medycznie uzasadnionych,
10. wystawianie wniosków w sprawie zaopatrzenia ortopedycznego, na środki pomocnicze i lecznicze
środki techniczne oraz celem ustalenia potrzeb leczenia sanatoryjnego w sytuacjach medycznie
uzasadnionych,
11. udzielanie konsultacji lekarskich zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami na innych oddziałach
szpitalnych, na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w innych miejscach szpitala jeśli sytuacja tego
wymaga,
12. korzystanie z konsultacji specjalistów zatrudnionych przez Udzielającego zamówienia lub
(w szczególnie uzasadnionych przypadkach) osób lub podmiotów leczniczych, z którymi
Udzielający zamówienia ma zawarte umowy na takie konsultacje,
13. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcą określonymi w odrębnych przepisach oraz regulaminie
organizacyjnym Udzielającego zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku bieżącego
dokonywania wpisów - niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego oraz w przypadku
wypisu pacjenta ze szpitala niezwłocznego zakończenia i podpisania przez siebie historii choroby
albo karty noworodka i przekazania do oceny i podpisu lekarzowi kierującemu Oddziałem,
14. rzetelne i terminowe wprowadzanie kompletnych danych do funkcjonującego u Udzielającego
zamówienia systemu informatycznego oraz dbałość o bezpieczeństwo wprowadzanych,
gromadzonych, przetwarzanych i archiwizowanych informacji,
15. kierowanie pacjentów, wymagających dalszego leczenia lub diagnostyki w ośrodku o wyższym
poziomie referencyjnym lub w innym podmiocie leczniczym, mogącym udzielić danych świadczeń
zdrowotnych do najbliższych placówek posiadających zawarte umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w danym zakresie. W przypadku
wyczerpania wszystkich możliwości, związanych z przekazaniem pacjenta do ośrodka
posiadającego kontrakt z NFZ, a w sytuacji jednoznacznej oceny klinicznej pacjenta,
potwierdzającej konieczność skierowanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, dopuszcza się
rozpatrzenie pozostałych placówek, które są gotowe niezwłocznie udzielić danych świadczeń
zdrowotnych. Wszelkie ustalenia (pierwsze, kolejne i finalne) oraz ich przebieg, dokonywane
z personelem każdej placówki, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany bezwzględnie
odnotować w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta,
16. zachowanie bezpieczeństwa oraz procedur standardów pracy przyjętych w SPWZOZ
w Stargardzie,
17. niezwłoczne powiadamianie Przyjmującego zamówienie o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu
i aparatury medycznej,
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18. przestrzegania praw pacjenta oraz zasad etyki i tajemnicy lekarskiej,
19. przestrzeganie zasad postępowania lekarskiego w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
pacjenta,
20. udzielanie należnej pomocy Udzielającemu zamówienia, bądź osobie przez niego wyznaczonej,
lub wykonywanie poleceń wydanych przez te osoby, w zakresie udzielanych świadczeń
zdrowotnych określonych umową,
21. zawiadamianie Udzielającego zamówienia, lub osoby przez niego wyznaczonej bądź innej
właściwej osoby o wszelkich istotnych wydarzeniach w Oddziale jak i powiadamianie ww. osób o
wykroczeniach, naruszeniach regulaminu i przepisów prawa dokonanych lub zaniechanych
zarówno przez personel jak i pacjentów.
22. w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dyżuru medycznego Przyjmujący
zamówienie jest obowiązany zapewnić opiekę medyczną pacjentom przebywającym na Oddziale,
a w szczególności:
1) rozpoczynać dyżur o ustalonej godzinie - zgodnie z planem pracy poszczególnych oddziałów,
2) kończyć dyżur w momencie rozpoczęcia normalnej ordynacji lekarskiej Oddziału, składając
raport z odbytego dyżuru Kierownikowi Oddziału,
3) kończyć dyżur w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne po zgłoszeniu się następcy,
któremu powinien przekazać informacje z odbytego dyżuru i zapoznać go ze stanem pacjentów
przebywających na Oddziale,
4) przebywać na Oddziale przez cały czas trwania dyżuru, a w razie uzasadnionej konieczności
wyjścia na inny oddział, poinformować innego lekarza w Oddziale lub personel pielęgniarski
o miejscu pobytu,
5) dokładnie zbadać każdego pacjenta skierowanego na leczenie szpitalne i po ustaleniu,
przy pomocy wszystkich dostępnych środków, rozpoznania – rozpocząć leczenie,
6) na prośbę lekarza dyżurnego innego oddziału, przeprowadzić badanie konsultacyjne
lub uczestniczyć w naradzie lekarskiej powołanej w celu ustalenia rozpoznania lub uzgodnienia
dalszego postępowania,
7) wykonywać wizyty lekarskie w godzinach co najmniej popołudniowych i wieczornych,
a w dni wole od pracy oraz dni świąteczne - także rano.
23. W razie istnienia wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych zasięganie opinii kierownika
Oddziału.

....................................................................

PODPISY STRON
............................................................

Przyjmujący zamówienie
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Załącznik nr 9

Postanowienia dotyczące stawek wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy
Z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób
wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmującemu zamówienie przysługuje
wynagrodzenie wg następujących stawek:
1)
……….. zł brutto (słownie: ………….. złotych 00/100) za 1 godzinę pełnienia dyżuru
medycznego;
2)
110% stawki określonej w pkt 1) za każdą godzinę pełnienia dyżuru medycznego przekraczającą
104 godzinę dyżurów medycznych wypracowaną przez Przyjmującego zamówienie
w danym miesiącu kalendarzowym,
3) 200% stawki określonej w pkt 1) albo 200% stawki wynikającej z pkt 2) za 1 godzinę udzielania
świadczeń – w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie będzie jednoosobowo realizował świadczenia
w zakresie dyżuru medycznego.

....................................................................

PODPISY STRON
............................................................
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Załącznik nr 10

Klauzula dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych osoby współpracującej
z Administratorem, która prowadzi własną działalność gospodarczą
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie (dalej: Administrator), z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27,
73-110 Stargard
Administrator wyznaczył
iod@zozstargard.pl.

Inspektora

Ochrony

Danych

–

Patryka

Tomczaka;

kontakt:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie
i wykonanie umowy. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach o rachunkowości, zabezpieczeniu społecznym, kodeksu cywilnego.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b europejskiego rozporządzenia
o ochronie danych1 w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c europejskiego
rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f europejskiego rozporządzenia o ochronie danych w celu ustalania
i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartej umowy.
W stosownych przypadkach odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator
udostępnia je w zakresie niezbędnym do realizacji czynności wykonywanych przez te podmioty na rzecz
Administratora, w szczególności podmiotom przetwarzającym oraz podmioty upoważnione z mocy
prawa.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa,
w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, dotyczącymi obowiązku ich archiwizowania,
o rachunkowości lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - o ile takowa zgoda zostanie
udzielona.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (o ile takowa zostanie udzielona Administratorowi) bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności przetwarzania danych
osobowych na potrzeby ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Administrator nie przetwarza danych wykorzystując zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji,
w tym profilowanie.
Ja …………………… zapoznałam się z powyższymi informacjami dnia …………..2022 roku.

1

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
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Stargard, dnia ……………………………….
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 29 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) upoważniam
Panią/Pana ……………
do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach Administratora Danych (zwany dalej
Administratora) w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na rzecz Administratora w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
Zakres upoważnienia obejmuje przetwarzanie danych w wersji papierowej oraz elektronicznej, w zakresie
odczytu, zapisu, modyfikacji i usuwania.
Zakres upoważnienia do przetwarzania danych w systemach informatycznych jest określony poprzez
indywidualnie przyznawane uprawnienia dostępu do każdego systemu.
Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma lub będzie
miał/a Pan/Pani dostęp w związku z wykonywaniem zleconych zadań, jak również sposobów ich
zabezpieczenia. Obowiązek powyższy istnieje również po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu
współpracy z Administratorem.
Niniejsze upoważnienie jest ważne przez czas wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy, o
ile nie zostanie wcześniej odwołane.
……….……….……….……….……….
(podpis osoby udzielającej upoważnienia)

OŚWIADCZENIE
Ja, ………………. oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych
danych osobowych oraz wszelkich informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w
trakcie realizacji współpracy, jak i po jej ustaniu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i
zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych2, ustawy o
ochronie danych osobowych3 i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz obowiązujących u
Administratora dokumentów wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych i informacji.
……………….……….……….……….……….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2

3

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).
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