Załącznik do KM/04/17
do szczegółowych warunków konkursu
na udzielanie świadczeń w dziedzinie neurochirurgii

UMOWA NR KM/04/17
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Zawarta w oparciu o art. 26, 26a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)
zawarta dnia ……………………….r. w Giżycku pomiędzy :

„Szpital Giżycki” Sp. z o. o. w restrukturyzacji, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000452879, NIP 8451983121, REGON 000308442, posiadającą kapitał
zakładowy w wysokości: 100.000 zł,
zwaną w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia”,
reprezentowanym przez Prokurenta – Pana Dariusza Szmytt,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Pani Jarosławy Martyniuk,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”.

Przyjmujący zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert
§1
1. Udzielający zamówienie powierza, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurochirurgii, w ramach posiadanej
specjalizacji i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych, z
zapewnieniem:
1) personelu lekarskiego niezbędnego od udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących
przedmiot umowy, tj.:
a) lekarza anestezjologa,
b) lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w okresie co najmniej 5 dni
hospitalizacji,
c) pielęgniarki operacyjnej wchodzącej w skład zespołu operacyjnego.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania konsultacji w ramach udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej oraz w przypadku wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zatrudnia przeszkolony i wykwalifikowany
personel lekarski oraz pielęgniarski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
5. Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnianego personelu Przyjmujący zamówienie winien jest
przedstawić niezwłocznie.
6. Strony ustalają limit w planach zabiegów, w ilości nieprzekraczającej 20 zabiegów
miesięcznie, z uwzględnieniem prowadzonych w oddziale ortopedyczno – urazowym list
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osób oczekujących na świadczenia zdrowotne.
7. Przyjmujący zamówienie przedłoży Dyrektorowi ds. Lecznictwa termin planowanych
przyjazdów na co najmniej 30 dni w dniu zawarcia niniejszej umowy, a następnie
sukcesywnie na każdy następny miesiąc.
8. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane będą na podstawie miesięcznego harmonogramu
przygotowanego przez Przyjmującego zamówienie, na co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego i przedłożonego Dyrektorowi ds.
Lecznictwa. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. O wszelkich
zmianach w harmonogramie Przyjmujący zamówienie informuje niezwłocznie.
9. Dyrektor ds. Lecznictwa na podstawie harmonogramu, o którym mowa w ust. 8
1) zaplanuje w porozumieniu z kierownictwem Bloku Operacyjnego sale operacyjne,
oraz
2) miejsca hospitalizacji pacjentów.
10. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie
może świadczyć żadnych usług medycznych osobom nie będącym pacjentami szpitala,
poradni przyszpitalnej lub izby przyjęć.
11. W czasie pełnienia zadań wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie
może żądać od pacjentów ponoszenia kosztów leków, preparatów diagnostycznych i
sprzętu jednorazowego użytku, związanych z jednostką chorobową, będącą przyczyną
leczenia.

§2
świadczenia usług

1. Strony ustalają zakres
Przyjmującego zamówienie, do których w
szczególności należy:
1) wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych niniejszą umową zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a także standardami, procedurami i zasadami
przyjętymi u Udzielającego zamówienia, w tym:
a) badanie, kwalifikowanie i przyjmowanie pacjentów kierowanych do zabiegu,
b) udzielanie konsultacji w okresie hospitalizacji pacjenta po wykonanym zabiegu
operacyjnym, jak też po wypisaniu się ze Szpitala w przypadku wystąpienia
powikłań pooperacyjnych,
c) prowadzenie listy oczekujących na zabiegi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
d) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej,
e) przestrzeganie przepisów wewnętrznych, bhp i p/poż. obowiązujących u
Udzielającego zamówienie oraz innych przepisów
porządkowych
wprowadzonych przez Udzielającego zamówienie
f) przestrzeganie zasad określonych w umowach zawartych przez Udzielającego
zamówienie z NFZ .
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej objętych niniejszą umową oraz pokryć w całości koszty
wynagrodzenia:
1) anestezjologa – za wykonane znieczulenie, w tym przygotowanie i prowadzenie
znieczulenia w trakcie zabiegu,
2) ortopedy – za przygotowanie chorego do operacji oraz objęcie opieką lekarską w
okresie pooperacyjnym, w tym prowadzenie wymaganej przepisami prawa
dokumentacji medycznej,
3) pielęgniarek operacyjnych – za przygotowanie narzędzi i asystę instrumentalną w
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trakcie operacji,
4) sekretarki medycznej – za prowadzenie list oczekujących na leczenie i pomoc przy
prowadzeniu dokumentacji medycznej.
3. Udzielający zamówienie zapewnia implanty stosowane przy zabiegach operacyjnych, a
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pokrycia ich kosztów na zasadzie wzajemnej
kompensaty.
§3
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie.
2. Za szkody wyrządzone w majątku Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie
odpowiada w pełnej wysokości, jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania
lub zaniechania.
§4
1. Udzielający zamówienie ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny i epidemiologiczny
obiektu, gospodarkę odpadami niebezpiecznymi oraz stan techniczny udostępnionego
pomieszczenia Przyjmującemu zamówienie w ramach realizacji niniejszej umowy.
2. Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić i udostępnić pomieszczenia oraz łóżka,
leki, sprzęt i materiały opatrunkowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
objętych umową.

1.

2.

3.

4.

5.

§5
Za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej określone w niniejszej umowie
Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie stanowiące …… % wartości
wykonanej procedury medycznej.
Przyjmujący zamówienie ponosi koszty związane z użytkowaniem sprzętu medycznego oraz
bazy lokalowej za każdy miesiąc kalendarzowy w wysokości 0,5% średniego wynagrodzenia
z ostatnich trzech m-cy, (a jeżeli rozliczenie dotyczy okresu krótszego, za podstawę
naliczenia kary umownej przyjmuje się średnie wynagrodzenie z tego okresu). Rozliczenie
nastąpi po kwartale na zasadzie wzajemnej kompensaty.
Wynagrodzenie będzie płatne przez Udzielającego zamówienie przelewem na rachunek
bankowy Przyjmującego zamówienie nr: ……………………………………………………., w terminie 30
dni
od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Przyjmującego
zamówienie.
Wynagrodzenie naliczone na zasadach przewidzianych niniejszą umową wyczerpuje w
całości wszelkie roszczenia Przyjmującego zamówienie względem Udzielającego
zamówienie z tytułu realizacji umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia następujące
kary umowne:
1) z tytułu prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niestaranny, nierzetelny, nie
uwzględniający wszystkich procedur lub wszystkich podanych leków Udzielający
zamówienia jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu
uzupełnienia braków w dokumentacji lub do naliczenia Przyjmującemu zamówienie
kary umownej w wysokości 50 zł za każdorazowe naruszenie,
2) za nieuzasadnione odstąpienie od realizacji świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą
umową, w tym także za nierespektowanie ustalonego harmonogramu świadczenia
usług w danym miesiącu, niestawienia się w siedzibie szpitala w ustalonym terminie lub
opuszczenia miejsca świadczenia usług bez wcześniejszego uzgodnienia z Udzielającym
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zamówienia, w wysokości 400 zł za każdorazowe naruszenie (w tym za każde
odstępstwo od ustalonego harmonogramu świadczenia usług w danym miesiącu),
3) w przypadku rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienia bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przyjmujący zamówienie w sposób rażący narusza
postanowienia niniejszej umowy – w wysokości 25% średniego wynagrodzenia z
ostatnich trzech m-cy (jeżeli okres obowiązywania umowy jest krótszy niż trzy miesiące
za podstawę naliczenia kary umownej przyjmuje się średnie wynagrodzenie z tego
okresu),
4) z tytułu udaremnienia kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń
pokontrolnych bądź nieudzielenia wymaganych informacji - w wysokości 200 zł za
każdorazowe naruszenie,
5) z tytułu braku wymaganego ubezpieczenia lub nieprzedstawienia dowodu jego
zawarcia - w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego uzyskaniu lub
przedłożeniu Udzielającemu zamówienie (dotyczy każdej osoby realizującej przedmiot
niniejszej umowy),
6) z tytułu braku wymaganych zaświadczeń lekarskich lub ich nieprzedstawienia
Udzielającemu zamówienia - w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
ich uzyskaniu lub przedłożeniu Udzielającemu zamówienie (dotyczy każdej osoby
realizującej przedmiot niniejszej umowy),
7) w przypadku naruszenia innych postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie
Udzielający zamówienie może naliczyć karę umowną w wysokości od 1% do 20%
średniego wynagrodzenia z ostatnich trzech m-cy (jeżeli okres obowiązywania umowy
jest krótszy niż trzy miesiące za podstawę naliczenia kary umownej przyjmuje się
średnie wynagrodzenie z tego okresu). Naliczenie tej kary umownej wymaga
uzasadnienia na piśmie.
6. Udzielający zamówienia uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa powyżej, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Strony postanawiają, że Udzielający zamówienie ma prawo do potrącania kwot kar
umownych, odszkodowań lub kar finansowych zastosowanych przez NFZ (lub innego
płatnika) z bieżących należności Przyjmującego zamówienie.
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wielokrotnego nakładania kar umownych
oraz jednoczesnego stosowania wszelkich dolegliwości określonych w niniejszym paragrafie.
§6
1. Udzielający zamówienie oraz NFZ mają prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie
wykonywania usług medycznych zgodnie z niniejszą umową, oraz wymogami określonymi
przez NFZ.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przez NFZ na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) w
zakresie wynikającym z umowy.
3. Strony ustalają, że w razie gdy Udzielający zamówienia zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz własnego kontrahenta (NFZ lub innego podmiotu finansującego usługę) kary umownej
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się zwrócić Udzielającemu zamówienie zapłacone przez niego kary umowne w
części, w której kary te zostały naliczone w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
str. 4

§7
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 1 października 2017 roku do 31
marca 2018 roku z możliwością jej przedłużenia , nie dłużej jednak niż do czasu
zakończenia określonych świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Umowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem czasu, na który była zawarta,
2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych,
3) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
a) Przyjmujący zamówienie nie wykonuje określonych umową obowiązków, nie
przestrzega określonych umową zakazów lub narusza istotne postanowienia
umowy, inne niż określone w pkt 4 poniżej,
b) w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie leżeć w interesie Udzielającego zamówienia,
c) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) na rzecz
Przyjmującego zamówienie za co najmniej 2 miesiące,
d) częściowego lub całkowitego braku płatności wynagrodzenia (należności) na rzecz
Przyjmującego zamówienie za jeden miesiąc, jeżeli zaległość wynosi co najmniej 90
dni,
e) w wyniku braku porozumienia pomiędzy stronami w zakresie wprowadzenia
niezbędnych zmian do niniejszej umowy, których potrzeba wprowadzenia wynika z
umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z NFZ, ustawy o działalności
leczniczej lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia , w
przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w
szczególności gdy:
a) Przyjmujący zamówienie lub osoby, którymi posługuje się on przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, odmówią poddania się badaniu na zawartość
alkoholu (we krwi lub wydychanym powietrzu) lub środków odurzających lub
pozostają pod działaniem tych środków,
b) Przyjmujący zamówienie nie usunie uchybień, stwierdzonych przez Udzielającego
zamówienia lub inny podmiot podczas przeprowadzonej kontroli w wyznaczonym
terminie,
c) Przyjmujący zamówienie powierzy wykonywanie całości lub części niniejszej umowy
podmiotowi trzeciemu bez wymaganej uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego
zamówienie,
d) Przyjmujący zamówienie dopuści się odstępstwa od harmonogramu świadczenia
usług bez uprzedniego uzgodnienia z Udzielającym zamówienia (sytuacja winna
nastąpić co najmniej trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy).
§8
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia obowiązującej u
Udzielającego zamówienie dokumentacji medycznej, statystycznej oraz innej dokumentacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek ten dotyczy również dokumentacji
prowadzonej w formie elektronicznej.
2.
Nadzór merytoryczny nad dokumentacją medyczną sprawuje:
1) Pielęgniarską – Pielęgniarka oddziałowa oddziału ortopedyczno – urazowego,
2) Lekarską - Koordynator / Lekarz kierujący oddziałem ortopedyczno – urazowym.
3.
Po wygaśnięciu umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przekazania
1.
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mienia Udzielającemu zamówienia, będącego jego własnością (w stanie nie pogorszonym
ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji) oraz dokumentacji związanej z realizacją
niniejszej umowy, należącej do Udzielającego zamówienie, w terminie nie później niż 14
dni od daty ustania umowy - zwrotowi podlegają wszystkie dokumenty bez względu na
jakim nośniku zostały zapisane.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 9
Przyjmujący zamówienie za wykonywane czynności ponosi odpowiedzialność cywilną,
zawodową i karną, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Przyjmujący zamówienie oraz osoby, którymi posługuje się on przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, obowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w zakresie świadczonych usług, na kwotę określoną w obowiązujących przepisach. Kopie
aktualnych polis stanowią załącznik do niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie oraz osoby, którymi posługuje się on przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, obowiązani są przez cały czas trwania niniejszej umowy do posiadania
ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia nowej
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący zamówienie oraz osoby, którymi
posługuje się on przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązani są do
przedłożenia Udzielającemu zamówienia nowych polis niezwłocznie, nie później niż w
terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie oraz osoby, którymi posługuje
się on przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązują się posiadać aktualne
badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania powierzonych zadań,
udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy.
Koszty wynikające z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z
narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 696) pokrywa Przyjmujący zamówienie oraz osoby,
którymi posługuje się on przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy we własnym zakresie.
Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do powiadomienia Udzielającego zamówienia o
wszelkich zmianach danych w rejestrach i ewidencjach, które go dotyczą, w terminie 7 dni
od dnia ich wystąpienia oraz przedłożenia Udzielającemu zamówienia wypisów lub
odpisów obejmujących zmienione dane.
Wszelka korespondencja kierowana do Przyjmującego zamówienie przekazywana będzie na
adres podany w niniejszej umowie. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych,
każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni, pod rygorem uznania że doręczenia dokonywane na ostatni
podany przez Stronę adres są skuteczne.
Przyjmujący zamówienie oraz osoby, którymi posługuje się on przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, zobowiązują się do posiadania pieczątek zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym także z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania oraz postanowieniami aktów wydawanych przez samorząd zawodowy.
Przyjmujący zamówienie oraz osoby, którymi posługuje się on przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, zobowiązują się do zaopatrzenia się na własny koszt w odzież i obuwie
niezbędne do świadczenia usług.

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w
str. 6

2.

3.

4.

5.

formie aneksu.
Strony oświadczają, że od dnia zawarcia niniejszej umowy wszystkie oświadczenia i
powiadomienia powinny być dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście za
potwierdzeniem odbioru, bądź przesłane listem poleconym na adresy Stron wskazane w
niniejszej umowie.
Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na to, aby dane osobowe jego lub jego personelu
dotyczące wykonywania zawodu u Udzielającego zamówienie na podstawie niniejszej
umowy (tj. imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, posiadane specjalizacje i
tytuły naukowe) były udostępniane przez Udzielającego zamówienie do wiadomości NFZ
(lub innym płatnikom), ubezpieczycielom, pacjentom oraz innym podmiotom uprawnionym
do uzyskiwania przedmiotowych informacji.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1638 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1938),
6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z
2015 r., poz. 2069),
8) Kodeksu cywilnego,
9) Regulaminu Organizacyjnego „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. w restrukturyzacji w
Giżycku,
10) aktów wewnętrznych obowiązujących u Udzielającego zamówienia,
11) Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.
Wszelkie spory i rozbieżności wynikające z niniejszej Umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Udzielającego zamówienia.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przyjmujący zamówienie:

Udzielający zamówienie:

…………………………..

…………………………..
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Załącznik nr 1

Harmonogram planowanych zabiegów
Lp.

Data planowanego zabiegu

Ilość pacjentów
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Operator

