Wzór Umowy
na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia psychiatrycznej opieki lekarskiej
dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZakNadu opień
Zdrowotnej w Suwałkach,
zawarta w

dniu

. w pomiędzy Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym
Publicznyn Zakładem opieki Zdrowotnej z siedzibą Suwałkach (zwanego dalej SP sPZoZ) ,
16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 62, zarcjestrowanym przez Sąd Rejonowy w Białyrnstoku XII
Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem
ptzez:

KRS

0000056947,

NIP 844-12-47-165, REGON 790244055,

reprezentowanym

Bożenę Łapińską - Dyrektora Specjalistycznęgo Psychiatrycznęgo Samodzielnego
Publiczne g o ZakJadu Opieki Zdrowotnej
Zwanym w dalszej częściumowy ,,Udzielający Zamówienie',

a

REGON

......., NIP
...., prowadzonym przez
wpisanym do Rejestru
zwanym w dalszej częściumowy ,,Przyjmujący Zamowienie''
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na
Świadczenie usług zdrowotnych zgodnie z art.26 ust. 4, art,27 ustawy z dnia 15 krryietnia
201'1 r, o działalnościleczniczej (tj. DzIJ. z 2018 r., poz, 160 ze z,m.) oraz w oparciu
o regulamin przeprowadzania konkursu ofert i protokół konkursowy strony zawierają
umowę o następującej treści:
$ l.
1. Przyjmujący Zamowienie zobowiązĄe się do wykonania usługi w zakresie opieki
lekarskiej, w zakresie psychiatrii na rzęcz lJdzielającego Zamówienie w
Wznaczinych
komórkach organizacyjnych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym
Publicznym ZoZ, zwanym w dalszej częŚci rrmowy SP SPZOZ, wskaz1rvanych ptzez

Udzielającego Zamówienie stosownie do jego potrzeb.
1. Przyjmujący Zamowienie odpowiada zaręzultat czynności objętych przedmiotem łrmowy
i jest odpowiedzialny zaorganizowanie i wykonywanie przedńiotu urno*y.

$2

1.Usługi, o których mowa w$ 1. ust. 1, obejmują takŻe:
1) Prowadzenie obchodów lekarskich na zlecenie ordynatora

lub w razie potrzeby oruz
udział w obchodach lekarskich we wskazanych oddziałach przez i-ld"i.bją..go

zamówienie,
2) Ptowadzenie dokumentacji medycznej oruz jej terminowe przekazywanie zgodnie
obowiązĄącymi przepisami powszechnie obowiązują.y-i oraz łregulowaniami
wewnętrznymi
Udzielającego Zamówięnię oraz według przyjętyóh procedur
szczegółowych w SP sPZoZ w Suwałkach, a w szczególnosci przeiińganie ustawy
_ ! Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaorazwymagń NFż.
3) W przypadku zgonu chorego przygotowanie niezbędn..| doku-.ntacji w tym kart
zgonu, a jeŻeli czas pobytu pacjenta jest krótszy niz 24 godziny lub wynik a to ze
wskazań medycznych wystawienie takŻe skierowania na sekcję zwłók.
4) Uczestnictwo przy omawianiu wniosków wynikłych z baóxn specjalistyc znych
oraz
konsultacji,

z

u

5)
6)
7)
8)

Uczestnictwo w naradach lekarskich oddziału,
Monitorowanie przestrzegania przez chorego regulaminu sp spzoz,
Udzlelanie informacji o stanie zdrowiachorych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
_chorych
Prowadzeniu zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej leczenia, diagnostyki
i opieki lekarskiej w komórkach otganizacyjnych SPSP ZoZ udzięlającycir świad,czefl
stacjonarnych.

o

i

9) Decydowanie
przyjęciu chorego do szpitala kwalifikowanie do leczenia
w przypadku świadczenia usług medycznych w Izbie Przyjęć,
1 0) w razie potrzeby podjęcie starania sprowadzenia leków spoza receptariusza,
11) W razie potrzeby zapewnienie pacjentom stosownych konsultacji w innych zakładach
ochrony zdrowia lub wezwanie konsulĘącego do tut. placówki'
12) Udzielanie konsultacji irurym podmiotom działalnościleczniczej,
którymi
Udzielający Zamowienie ma umowę na świadczenie konsultacji,
13) Wydawanie opinii w sprawie ptzyjęciado szpitala osoby chorej psychiczniebezzgody
chorego lub jego prawnego opiekuna w sytuacji, gdy z powodu tej choroby zagrń on
bezpośrednio własnemu zyciu albo życiu lub zdrowiu innych osób (art. 22 art. z3,
art.24 ustawy
dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U.
z 2017 r. poz. 822 ze zm.).
14) DyŻur lekarski w dni powszednie Pruyjmujący zamówienie będzie koirczył
przekazaniem raportu o udzielonych świadczeniach, a w niedziele, świętai dni wolne
od pracy po zgłoszeniu się następcy i przekazaniu raportu o udzielonych świadczeniach
wtaz z pisemną informacj ą o stanie zdrowiapacj entów.
15) Sporządzarię opinii czy wydawanie zaświadczęit(na Żądanie Udzielającego
Zamowięnie) pacj entom w trakcie hospitalizacj i.
16) Wystawianie recept zgodnie
obowiązującymi prawęm przepisami otaz
przesttzeganie zasad w sprawie wykazu chorób i wyrobów medycznych, na które
recepty są przepisywane bezpłatnie, za odpłatnościąryczałtowąlub częściową.
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1.

Pruyjmujący Zamowienie oświadcza, Żeposiada:

1) kwalifikacje określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
ilekarza dentysty (tj. Dz.U. z20l8r. poz.6l7 ze zm.) prawo wykonywania zawodu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej .
2; aktualnę otzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazan do pracy na
świadczenie określonych usług medycznych otaz dokumenty potwierdzające_aktualne
przeszkolenie z zakresu bhp.
$3.
zakresu niniejszej umowy naleŻy w szczególności wykonanie wszystkich czynności
zapewniających właściwąopiekę lekarską w oparciu o obowi7ującą wiedzę zasady

1. Do

i

etyki

zawodowej osobom uprawnionym w czasie- ół'óstony'n- plańól
harmonogramie/grafiku opieki lekarskiej. Przyjmujący Zamówienie oświ]adcza,
Że przyjmując do realizacji harmonogram/ grafik jest zobowiązany do pisemnego
wskazania Udzielającemu Zamówienie ewentualnych zastrzeŻeń w p."ypułtu braku
ptzerw mogących doprowadzió do przemęczenia ftzycznego w zakresie udzielania

świadczeń.
2. Przyjmujący Zamówienie przedmiot umowy realizuje stosownie do potrzeb Udzielającego
zamówienie.

3' kzyjmĄący Zamówięnie zobowiązuje się wykonywaó przedmiot umowy w sposób
zapevłniający ciągłośóudzielanych świadczeńzdrowotnyclr ńaług

planu/harmonogramu/grafiku ustalonego z IJ dzielĄącym Zamowienie.
4' W ptzypadku wątpliwościdiagnostycznych lub terapeutycznychPrzyjmujący Zamówienie
ma prawo kaŻdorazowo zasięgnąó opinii lub poprosió na konsuttaó3ę innego specjalistę,
z zastrzeŻertiem, że w ptzypadku, gdy opinia lub konsultacjabędzie i*liro*urra oapłatnió
_

przez podmiot, który nie ma

z

|Jdzielającym Zamówienie umowy na konsultacje to

wymagana jest uprzednia pisemnazgodaUdzielĄącego

Zanówienie, a w przypadku braku

takiej zgody koszt opinii lub konsultacji zleconej ponosi we własnym zakresie

y Zamówienie.
5. Merytoryczny i organizaeyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. Nadzór obejmuje w szczególności sprawdzenie
wykonania umowy i przeprowadzenie kontroli mer1.torycznej wykonania świadczeń,
v,rykazanych w zał. nr 1 stanowiącym załącznik do wystawianych przez Przyjmującego
Zanowienie faktur.
6. Sposób prawidłowoścircalizacji umowy ma prawo kontrolowaó Dyrektor SP SPZoZ lub
Przyj muj

ąc

osoba upoważnionaniezalęŻnie od nadzotu wskazanego w pkt. 5

$4.
Przyjmujący Zanowienie zobowiązuje się do:
Znajomości i przestrzegania praw pacjenta,
Zobowiązuje się do zawarcia we własnym zakresie na własny koszt umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody vłyrządzonę działaniem lub
zaniechaniem przy wykonywaniu czynności 'zawodołvych w zwiryku z udzielaniem

l.
2.

i

świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie. Minimalną Sumę
gwarancyjną ubezpieczenia oC w okresie trwania niniejszej umowy określa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 20Il r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalnośóleczniczą (Dz. U. z 20llr., Nr Ż93, poz.l729) Ubezpieczenie, o którym
mowa w niniejszym punkcie obejmuje szkody będące następstwem udzielania
świadczeńzdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania

3.

świadczeń zdrowotnych oraz błędów w sztuce lekarskiej.
Przyjmujący Zamóvnenie zobowiązuje się we własnym zakresię i na własny koszt
lbezpieczyó od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zawarcie umów ubezpieczenia określonychw niniejszym punkcie rrmowy powinno
byó udokumentowane najpóźniej w dniu zawarcia umowy poptzęz dostarczenia
dowodu ubezpieczenia w tym równiez wpłaty składki ubezpieczeniowej.
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania Ww ubezpieczen
przęz cały okres trwania niniejszej umowy. i kaŻdorazowego przedstawiania kopii
polis, jako załącznikow do niniejszej umowy' najpóźniej
ostatnim dniu
obowiązyw arria poprzedniej umowy vbezpieczenia.
6.P ruestrzegania instrukcj i bhp i ppoż.,
Przestrzegania organizacji porządku procesu udzielania świadczenzdrowotnych
Udzielającego zamówienie wg jęgo Regulaminu organizacyjnego zgodnie
z wymogami ustawy o dziaŁalnościleczniczej,
Informowania personelu Izby Przyjęć o kaŻdorazowej zmiane miejsca pobytu
w trakcie wykonyłvania przedmiotu umowy w szczególności konsultacji w innych
podmiotach zgodnie z zawartymi umowami.
Udzielania w możliwym zakresie posiadanych informacji o stanie zdrowia, po które
zvwacają
członkowie rodziny bądż opiekunowie chorych zgodnie
z ob owiązĄącymi przepisami.

w

7.

8.
9.

i

u

się

l}.Ptzyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialnośó wobec osób trzecich w tym
pacjentów za szkodę v'yrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego

wykonania' & W szczególnościzazaniędbania lub błąd w sztuce lekarskiej.
11. Podwyższartia swoich kwalifikacjipoptzez samokształcenie w szkoleniach i kursach
na własny koszt.
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$s.
l.Udzielający Zamówienia zobowiązl4e się zapewnió dostęp do dokumentacji medycznej,
a Przyjmujący Zamowienie zobowiązuje się do systematycznęgo i czytelnego prowadzenia
dokumentacji medycznej zgodnie zkozpotządzeniem Ministra Zdrowiazdnia09.l1.2015 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej (Dz.U.z2015r.,poz.2069) .Sposobu
jej przetwarzaniaw tym w formie papierowej i elektronicznej orazwgprzyjętych standardów
wewnątrz szpitalnych i procedur szczegółowych w SP sPZoZ w Suwałkach dbając o ochronę
danych osobowych, w sprawie ochrony osób ftzycznych w związkuzprzetwatzanięm
danych osobowych zgodnie zRozpotządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20 I 6 l 67 9 z dnia 27 kvłietnia 20 l 6r .p owszechni e o bowiązuj ącymi przep i sami pt aw a or az
instrukcj ami bezpieczeństwa obowiązuj ącymi u U dzielającego Zamówienia.
2.Przyjm:jący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji dotyczącychprzetwaruania danych oraz sposobu ich zabezpieczenia.

$6.
Przyjmujący Zamówienie osobiście rozlicza się

Ubezpieczeń Społecznych.

z

Urzędem Skarbowym

i

ZabJadem

$7.
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, Że nie będzie udzielał w czasie pełnienia opieki
lekarskiej opłacanej przezUdzielającego Zamówienie świadczeńnatzecz innych podmiotów.
$8.
W trakcie trwania umowy Przyjmujący Zartówienie we własnym zakresie i na własny koszt
zaopatruje się w odziez ochronną i obuwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

$e.

1. Przyjmujący Zamówienie udziela świadczęń objętych niniejszą umową zgodnie
z odrębnie ustalonym z UdzielĄącym Zamowienie lub inną upowaznioną osobą
planem/harmonogramem/grafi kiem świadczenia usług zdrowotnych.

Zamówienie nie moŻe odmówió udzielania świadczeń w terminach
ustalonych zgodnie zust. 1.
3. Przyjmujący Zarnówienie jest zobowiązany,zco najmniej 2 tygodniowym lvyprzedzeniem
na piśmie poinformowaćUdzięlającego Zamówienie lub osobę ptzez niego upoważnioną
o wystąpieniu okoliczności skutkującej koniecznościąwprowadzenia zmian
w planie/harmonogramie/grafiku realizacji umowy.
4. w zakresie udzielonego zamówienia, Przyjmujący Zamówięnie, ma prawo wydawać
polecenia personelowi średniemu i niższemu, zktórymUdzielający Zamówienie pozostaje
w jakimkolwiek stosunku umownym, a także nadzorowaó wykonyr'vanie tych poleceń _
w sp o s ób i na zas adach o b owi ązuj ącyc h u U dzielaj ąc e go Zamówi eni e.

2. Ptzyjmąący

$ 10.
Przyjmujący Zamowienie w czasie trwania umowy na świadczeniausług medycznych,
o których mowa w $1 moŹe korzystaó:
1) z leków i materiałów opatrunkowych Udzielającego zamówienie,
2) z obowiązujących druków do prowadzenia dokumentacji medycznej dla pacjentów
2. W związku zudzielartiem świadczęń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy,
Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do wydawania pacjentom zaświadczeń
o czasowej niezdolności do pracy,nazasadach wynikającychzodrębnych przepisów

l.

4

3. W

zakresie udzielonego zamówienia Lekarz zobowiązĄe się do koordynowania
swych działań z działaniami ordynato r a o ddziału / Koordynatora oddziału.
4. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby Lekarz obowiąany jest
do przedłoŻenia kopii zaświadczenia lekarskiego w miarę mozliwości niezvłłocznie,
a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dhlŻej niŻ 5 dni zobowiązarty jest
zawiadomió Szpital o przewidywanym czasię niezdolności do pracy.
5. W trakcię trwania umowy Lekarz zobowiązany jest do dostarczania aktualnych
zaświadczeń lekarskich potwierdzĄących spełnienie wymagań niezbędnych
do udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Lękarz ma prawo do lczestniczęnia w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
zawodowe w wymiarze nieprzekraczającym 3 dni czynnego szkolenia w roku
kalendarzowym. Za czas szkolenia odbywającego się w godzinach pracy przysługuje
uynagrodzenie w wysokościI00% wytagrodzenia jak za czas pracy w dzien
powszedni. Wymagane jest potwierdzenie odbycia szkolenia (programu,
zaświadczenia lub certyfi katu)
7. Lekarzowi w związkll z reprezentowaniem Szpitala w przypadku pisemnego
wezwania do Sądu lub Prokuratury w charaktęrze biegłego specjalisty lub świadka
w sprawach pacjentów Szpitala i związartych z ich poby.tem lub udzielanym
świadczeniem (obserwacji sądowo- psychiatrycznych, środków zapobiegawczych,
środków zabezpieczająeych, środków leczniczych oraz wniosków Szpitata
o umieszczenie w DPS oraz o ubezwłasnowolnienie) przysługuje równowartośó
stawki godzinowej za kaŻdą godzinę wykonywania tych czynności.Dotyczy
u,ryŁącznie aktualnych pobytów pacj entów.
8. Swiadczenia będą udzielane ptzęz Przyjmującego Zanówienie przy wykorzystaniu
odpłatnie pomieszczeń i sprzętu, aparatury medycznej znajdującej się w zasobach
SP SPZOZ niezbędnych do wykonania umowy.
9. Pomieszczenia' sprzęt, aparatlxamedyczna udostępnionaprzez Szpital nie może byó
uŻywana w innych celach niz określone niniejszą umową.
Przyjmujący Zamowienie ponosi odpowiedzialnośćza powierzony sprzęt
komputerowy' a za jego zawinione, ,zarówno umyślne'jak i nieumyślne uszkodzenie
moŻę być obciąŻony materialnie w pełnej wysokości określonej w kaŻdorazowym
protokole pokontrolnym funkcjonowania sprzętu komputerowego. Powierzenie mienia
nastąpi w formie protokołu sporządzonęgo w Ż egzemplarzachpo zawarciuumowy.
l0.Przyjmujący Zamówienie zobowiązl4e się dbaó o dobro i mienie Udzielającego
Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego do
udzielania świadczeń, korzystania z niego zgodnie z ptzeznaczeniem, w sposób
przemyślany, z naleŻytą dbałościąi optymalizacją kosztów, a w przypadku
stwierdzenia wady, nieprawidłowoŚci czy niewłaściwej,jakościpracy sprzętu lub
aparatury zawiadomió niezwłocznie lJdzielającego Zamowienie o powyzszym stanie
rzeczy. Winien być sporządzony protokół ptzekazania sprzętu.
ll.opłata zakorzystanie z zasobów określonych w ust. 8 niezbędnych do udzielania
świadczeń opieki medycznej wynosi: l złbrutto za godz. wykonanych usług.
I2.Ptzyjmujący Zamówienie upowaŻnialJdzielającego zamówienie do potrącenia opłaty
zakorzystanie z zasobów określonychw ust. 8 z przysługującego wyna grodzenia.
1.

$ 11.

Strony rrmowy zgodnie ustalają, że lJdzielający Zamówienia ma prawo do kary

umownej.
Przyjmujący Zamowienie zobowiązuje się zapłació karę umownąnarzeczUdzielającego
Zamówienie w wysokości2000,00 zł za kuŻde naruszenie umowy w następują"yół,
przypadkach:
a) udzielania świadczeńniezgodnych z warunkami umowy zawartymiw 2 ust.1,
$
b) za kuŻdę niezapewnienie ciągłoŚci udzielania świadczęńz winy Przyjmującego
Zamówienie,

c) za
z

d)

kuŻde nieuzasadnionę opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających
niniejszej rrmowy lub nieprawidłowym zabezpieczeniu wykonania usługi z winy

Przyj muj

ąc

e

go Zamówienie,

zakłzdą uzasadnioną skargę pacjetta, cńonka rodziny lub opiekuna, któĘ podstawę

stanowi raŻąco zawinione działanielub zaniechaniePrzyjmującego Zamówienie,
udzielania świadczeń przez zastępcę nieuprawnionego' tj. osoby która nie posiada
umowy na świadczenie usług medy czny ch z U dzielaj ącym Zamówienie.
naruszeniapostanowień
0
$ 3, ust. 3, $ 4, $ 10 ust.1-4 i $ 11 ust. 5,
g) wystawianie recept nieprawidłowo i nie zgodnie zkozporządzeniem Ministra Zdrowiaz
dnia 1 3.04.201 8r. (Dz. U . z 2018r. poz. 7 45) w sprawie recept lekarskich na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlekarzailekarza dentysty (Dz.U.22018 r.
poz. 617, ze zm.),
h) za niewykonanie w Wznaczonym terminie zalecęnpokontrolnych.
3. Udzielający Zamowienie uprawniony jest do Żądania pokrycia szkody spowodowanej
nałoŻeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia według równowartości kar pienięznych lub
obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraklach zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia, jeŻeli nałoŻenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było
wynikiem niewłaściwegowykon ania przez Przyjmującego Zamówienię zadan i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
a) W przypadku wykazania nieprawidłowościpo przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub
zewnętrznej w prowadzeniu dokumentacji medycznej Przyjmujący Zatnówięnię
zobowiązuje się do uzupełnienia, poprawienia dokumentacji medycznej według
protokołu pokontrolnego w terminie określonym ptzęz Udzielającego Zamowienie.
obowiązek ten trwa i moŻe byc nałoŻony na Przyjmującego Zarnowienie także po
zakonczeniu ob owi ązywani a umowy.
b) Kary umowne określoneniniejszą umową Przyjmujący Zarnowienię zobowiązuje się
zapłacić w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty pod rygorem naliezenia odsetek
ustawowych za opoźnienie.
c) Przyjmujący Zatnówienie możę dochodzió na zasadach ogólnych odszkodowania
przewy Ższające go karę umowną.

e)

$ 12.
Przyjmujący Zamowienie zobowiązany jest do:
1. Poddania się kontroli Udzielającego Zamowięnia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
innych uprawnionych organów i podmiotów, na zasadach określonych w Ustawię z dnia
27.08.2004r. o świadczęniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), w zakresie wynikającym Z umowy zawarilej z

Narodowym Funduszem Zdrowia szczególnie w zakresie: dostępności udzielania
świadczeń zdrowotnych, ilościudzielanych świadczeńi kwalifikacji, prawidłowości
wykorzystania powierzonych środków oraz poprawności dokumentacji medycznej i

jakości usług.
2. Terminowęgo usunięcia / wykonania zalęcen pokontrolnych i pisemnego powiadomienia
o tym fakcie UdzielĄącego Zamowienie.
3. Przedmiot kontroli UdzielĄącego Zamówienie stanowi przede wszystkim:
1.

Celowośó i kompleksowośó udzielanych świadczeń,

2. Przesttzeganie przepisów prawa' atakŻe przepisów wewnętrznych Udzielającego

Zamówienie,
Prowadzeni e dokumentacj i me dyc znej zgo dttie z ob owiązuj ącymi przep i s ami.
4. Zawitione niezrealizowanie zalęceń (po wyczerpaniu procedur odwoławczych) w
terminię wskazanym w protokole kontroli lub wydanym zaleceniu, skutkować, moŻe
wypowiedzeniem niniej szej umowy.
J.

I
4. Dla

nalęŻytego. wykonania niniejszej umowy' Przyjmujący Zamówienie winien
współpracowaó zlekarzamiudzielającymi świadczeń zdrowotnych na tzeczpacjentów
leczonych u Udzielaj ą cego Zamówienia.
$ 13.

IJdzielający Zamówienie za wykonanie przedmiotu umowy zobowlązu1e się płacić
Przyjmującemu Zanówienie honorarium w wysokości .... .... złbrutto (słownie: ...... )
za godzinę świadczenia usług na podstawie zestawienia (załącznik nr I) sporządzonego pruez
Przyjmującego Zamówienie

i

dołączonego do faktury.

$ 14.
1. Podstawą rozliczenia świadczonych usług jest faktura i zestawienie udzielonych świadczeń
obejmująca miesiąc świadczenia usług przęz Przyjmującego Zarlówienie, potwierdzonaprzez
upoważnioną osobę.
2. Przyjmujący Zanówienie zobowiązuJę się doręczyó fakturę i zestawienie do 10 dnia
następnego miesiąca po miesiącu świadczenia usług' osobiście w sekretariacie Udzielającego
Zamówienie lub drogą pocztową, aUdzielający Zamówienie do zapłaty w terminie 14 dni od

daty doręczenia faktury

w

formie przelewu na następujący rachunek bankowy ff

3. W ptzypadku przedłoŻenia dokumentów korygujących, termin płatnościliczony jest od
chwili doręczenia korekty.
$ 1s.
Umowa obowiązuje ptzez okres: od0l.07.2018 r. do 3I.I2.20I9 r.
$ 16.
1. Umowa moŻę ulec rozwiązaniu w następujących przypadkach:
Zupływem czasu' na jaki zostałazawu'ta.
b) Na mocy porozumienia stron.
W wyniku oświadczeniaUdzieIającego Zamówienie lub PrzyjmĄącego Zamówienie z
zachowaniem miesięc znego okresu rvypowiedzenia.
2.
razie rozwiązania lub wygaśnięcianiniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamowienie wszelkie
dokumenty i inne materiały dotyczące zaróvłno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz
inne dokumenty, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania
umowy w związkuz jej wykonywaniem.

a)

c)
w

$ 17.

Umowa moŻe ulec rozwiryatiu przez Udzielającego Zamówienię
natychmiastowym, gdy:

l)

ze

skutkiem

Dojdziedonaruszęnia$2'$3ust'3, $4' s 6ust.2, $ 10i $ 11ust.5i6niniejszej
umowy.

2) Przyjmujący Zamówienie nie wrazi
alkoholu

przyjęcia.

i

zgody poddania się badaniu krwi na zawartość

środków odurzających, jeŻeli istnieje uzasadnione podejrzenie ich

3) Przyjmujący Zatrlówienie nie ptzedłoŻy dokumentu przedłuŻającego ubezpieczenie
oC przed upływem wazności aktualnej polisy lub aktualnego dowodu wpłaty na
ubezpieczenie OC.

4) Zostanąpobrane opłaty od ubezpieczonychztytllŁu wykonywania niniejszej umowy.
5) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne do realizacji umowy, atakże
opuścibez uzgodnienia miejsce świadczenia usług oraz nię pnystąpi do realizaĄi

umowy.
$ 18.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy vłymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

$ le.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 t. o świadczeniach opieki
zdrowotnej sfinansowanych zę środków publicznych (tj. Dz.IJ. z 2Ot7 r. poz.l938 ze zm.),
ustawy z dnia l5 kwietnia 2011r. o działalnościleczniczej (tj. Dz.IJ. z 2018 r., poz. 160 ze.
zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarua dentysty $. Dz.U.
z 20I8r. poz. 617 ze zm.), przepisy wykonawcze do tych ustaw i in. przepisy prawne
obowiązujące u Udzielaj ącego Zamówienio

$ 20.

1. Żadna ze stron nie moze ujawnió treścininiejszej umowy osobom trzęcim bez zgody
drugiej strony, z wyŁączeniem sytuacji, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa
powszechnie obowiąującego' albo z prawomocnego orzęczenia sądu lub organu
administracji, atakŻe w związkuzkoruystaniemptzez stronę Z pomocy prawnej.
2. Przyjml4ący Zanowienie zobowiązĄe się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz
tajemnicy dotyczącej informacji otgartizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących
Udzielaj ące go Zamówienie niepo danych do wiadomo ścipublicznej

.

$ 21.

Umowa zostaje zawartaw dwóch jednobrzmiących egzemplarzachzprzeznaczeniem:
- 1 egz. dlakzyjmującego Zamówienie
- I egz. dla Udzielającego Zanowienia

Prryjmujący Zamówienie

Udzielaj ący Zamówienie
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