
Załącznik nr 4 do warunków konkursu, sprawa SGZOZ - AOS/...........................................

 

 

UMOWA SGZOZ - …...……/2012

 

 

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:

Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845

NIP: 937-21-74-178   

REGON: 072140535

 

reprezentowanym przez:

 

Katarzyna Sauć – Kania –  Kierownika Zakładu

zwaną w dalszej części Udzielającym  Zamówienie,

a

…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.

NIP:.................................................  REGON:..............................................

 

zwanym w dalszej części Przyjmującym Zamówienie

o następującej treści:

Umowa została  zawarta  na podstawie  konkursu ofert  przeprowadzonego zgodnie  z  przepisami 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 

 

§ 1

 

1. Udzielający  Zamówienie zleca,  a  Przyjmujący  Zamówienie przyjmuje  zamówienie 
udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej 
w .........................................................

2. Przyjmujący  Zamówienie zobowiązuje  się  wykonać  świadczenia  zdrowotne  zgodnie 
zobowiązującymi  przepisami  w  sprawie  standardów  postępowania  oraz  procedur 
medycznych.

3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Poradnia   ........................................ 
działający w ramach Samodzielny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 
43-385 Jasienica 845.



 

§ 2

       

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których 
mowa § 1 niniejszej umowy zgodnie z zadeklarowaną ofertą – załącznik nr 1 do SWKO 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjne opieki specjalistycznej    z 
dnia ............................  (zgodnie z ust. V  SWKO). 

2. W czasie wykonywania obowiązków wynikających z umowy  Przyjmujący Zamówienie  nie 
może opuścić miejsca wykonywania świadczenia, chyba że za zgodą osoby reprezentującej 
Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których 
mowa  w  §  1  niniejszej  umowy  w  dniach  i  godzinach  określonych  wg  miesięcznego 
harmonogramu określonego przez Udzielającego Zamówienie.

4. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń 
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 pkt. 3 niniejszej Umowy. W przypadku 
nieobecności  Przyjmującego Zamówienie, w dniu ustalonym  w harmonogramie może on 
powierzyć obowiązek świadczenia z niniejszej Umowy osobie trzeciej zaakceptowanej przez 
Udzielającego Zamówienie, wykonującej zawód lekarza specjalisty ….................................. 
i spełniającej wymagania określone w SWKO.

§ 3

 

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  lekarskiej
i  sprawozdawczości  statystycznej  na zasadach obowiązujących w Publicznych Zakładach Opieki 
Zdrowotnej.

 

§ 4

 

1. Przyjmujący  Zamówienie zobowiązuje  się  do  rzetelnego  wykonywania  świadczeń  z 
wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem 
postępu w zakresie medycyny.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania:

a) przepisów określających prawa pacjenta

b) standardów  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  ustalonych  przez  Udzielającego 
Zamówienie oraz Regulaminów obowiązujących w SGZOZ  w Jasienicy.

c) przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów 
BHP i p/poż. obowiązujących na terenie SGZOZ w Jasienicy.

3. W  razie  skarg  i  zażaleń  złożonych  przez  Pacjentów,  Przyjmujący  Zamówienie 
zobowiązany jest skierować skarżącego do Kierownika Zakładu lub innej wyznaczonej 
przez niego osoby. 



§ 5

 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1. Udzielania  i  korzystania  w  razie  potrzeby  z  konsultacji  specjalistów  będących 
lekarzami SGZOZ  w Jasienicy.

2. Współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych 
na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

3. Poddania  się  kontroli  Udzielającego  Zamówienia,  NFZ  oraz  innych  uprawnionych 
organów w zakresie wykonywanych świadczeń.

 

§ 6

 

1. Przyjmujący  Zamówienie ma  prawo  w  formie  pisemnej  wyrazić  opinię  o  potrzebie 
leczenia chorego  w innej placówce służby zdrowia.

2. Ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych musi 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7

 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do:

1. Ubezpieczenia  się  od  odpowiedzialności  cywilnej  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami m.in. za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem albo zaniechaniem 
udzielenia świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 niniejszej umowy, jak również 
od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV i WZW na czas trwania 
umowy;

2. Dostarczenia kopii polisy jako załącznika do niniejszej umowy, a w przypadku jej 
wygaśnięcia  w  trakcie  obowiązywania  umowy,  do  zawarcia  nowej  polisy,  która 
będzie obejmowała pozostały okres trwania zobowiązania i dostarczenia jej kopii 
niezwłocznie Udzielającemu Zamówienia.

 

§ 8

 

Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczenia  zdrowotnego  w  zakresie 
świadczeń medycznych udzielanych w  Poradni    ......................................  SGZOZ-u w Jasienicy, 
zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 112, poz.654) ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie. 

 

§ 9

 

Przyjmujący  Zamówienie będzie  traktowany  na  zasadach  równorzędności  z  innymi  komórkami 
organizacyjnymi  SGZOZ  w  Jasienicy,  a  spory  kompetencyjne  będą  rozstrzygane  przez 
przedstawicieli obu stron przy udziale lekarza konsultanta.



 

§ 10

 

Udzielający  Zamówienia zapewnia  Przyjmującemu Zamówienie samodzielność  w podejmowaniu 
decyzji  z zakresu porad w  Poradni .........................................  wg harmonogramu określonego 
w ofercie do niniejszego konkursu.

 

§ 11

 

Bezpośredni nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy pełni Kierownik SGZOZ w Jasienicy. 

 

§ 12

 

Udzielający  Zamówienia  oświadcza,  ze  gabinety  SGZOZ-u  w  Jasienicy  -  Poradni 
......................................, spełniają warunki sanitarno-epidemiologiczne, oraz odpowiadają innym 
wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 13

 

Za świadczone usługi Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonywanie 
zamówienia  za  świadczenie  zdrowotne  lekarskie  pełnione  w  zakresie  podstawowej  opieki 
zdrowotnej w wysokości  ............................. złotych /za jednostkę rozliczeniową.

 

§ 14

 

1. Przyjmujący  zamówienie  w  terminie  do  10-tego  dni  po  zakończeniu  miesiąca 
obrachunkowego wystawia rachunek za wykonaną pracę.

2. Udzielający  Zamówienia  zapłaci  Przyjmującemu  Zamówienie  należność  wynagrodzenia 
miesięcznego do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 15

 

Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat za własną  rzecz od 
pacjentów i ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy w 
obiektach  Udzielającego  Zamówienia,  pod  rygorem  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym.

§ 16

 

Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy:

1. Posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP,

2. Posiadanie aktualnych badań profilaktycznych, 

3. Odzież ochronną.



§ 17

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

 

§ 18

 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu na który została zawarta.

2. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 § 19

 

1. Udzielający  zamówienia  może  rozwiązać  niniejszą  umowę w formie  pisemnej  ze 
skutkiem natychmiastowym przed upływem terminu, o jakim mowa w § 17 w razie

2. Utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu;

3. Popełnienia  w  czasie  trwania  umowy  przestępstwa,  które  uniemożliwi  dalsze 
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeżeli zostało ono 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste.

4. Gdy Przyjmujący Zamówienie pobiera opłaty na własna rzecz od pacjentów i ich 
rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy w obiektach 
Udzielającego Zamówienia.

§ 20

 

Strony zobowiązują sie w czasie trwania umowy, a także bezterminowo po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu,  do  utrzymania  w  tajemnicy  i  nie  przekazywania  osobom  trzecim  informacji
o wszelkich danych drugiej ze stron, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r.  
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (tj.  Dz.  U.  z  2003r.  Nr  153  poz.  1503),  a  także  innych 
obowiązujących  przepisach  polskiego  prawa,  jak  również  do  zachowania  tajemnicy  i  nie 
przekazywania  osobom  trzecim  wszelkich  innych  informacji  uzyskanych  w  toku  wykonywania 
niniejszej Umowy.

§ 21

 

1. Zmiana  warunków  umowy  wymaga  zachowania,  pod  rygorem  nieważności  formy 
pisemnej.

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Udzielającego 
Zamówienia jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłby konieczność zmiany treści oferty, 
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Przyjmującego  Zamówienie,  chyba  że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 22

 

Strony umowy zobowiązując sie rozstrzygnąć spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej 
umowy na drodze polubownej. W razie braku porozumienia między stronami, spory rozstrzyga sąd 



właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie.

 

§ 23

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego
 i ustawy o działalności leczniczej. 

§ 24

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego Zamówienia 
i jeden dla Przyjmującego Zamówienie. 

Załącznik:

•         Kopia polisy ubezpieczeniowej

•         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania przedmiotu umowy. 

 

 

Przyjmujący Zamówienie                                                                Udzielający Zamówienie

 

 


