WZÓR
Umowa nr D/SZ/.../14
na świadczenia opieki zdrowotnej
medycyna pracy
zawarta w Strzelcach Opolskich dnia ......01.2014 roku, pomiędzy: Zakładem Karnym Nr 1
w Strzelcach Opolskich, ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
NIP 756-12-85-624,REGON 000320236 zwanym dalej Udzielającym zamówienia
reprezentowanym przez,
Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 ppłk mgr Jacka Bieszad
a
...................................
z siedzibą w.............................
NIP ................ , REGON ........... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie
reprezentowanym przez: ........................
Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią:
1. Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r /Dz. U. z 1997 nr 90, poz. 556,
z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej(Dz.U.z 2013 poz.217 ze
zm.
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z
2011r. Nr 277 poz.1634 ze zm.).
4.Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r(Dz. U.,Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie medycyny pracy,
osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się realizować świadczenia określone w ust.
1 w gabinecie lekarskim mieszczącym się w siedzibie zamawiającego.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację
potwierdzającą posiadanie kwalifikacji zawodowych
§2
Udzielanie świadczeń
1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej
umowy w godzinach i terminach a także
na każde wezwanie Udzielającego
zamówienie.
2. Ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych musi zostać pisemnie zatwierdzona( na
wykazie osób badanych dołączonym do faktury ) przez Udzielającego zamówienie lub
osobę przez niego upoważnioną
3. Zmiany w zatwierdzonych w ten sposób świadczeniach mogą być wprowadzone za
obopólną zgodą Przyjmującego zamówienie i Udzielającego zamówienia
§3
Obowiązki Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń z
wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych z uwzględnieniem
2. postępu w zakresie medycyny pracy oraz z dołożeniem należytej staranności.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania:
a) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,

b) standardów udzielania świadczeń medycznych ustalonych przez Udzielającego
zamówienia.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej dokumentacji
medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z personelem udzielającym
świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia.
6. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany i zarazem uprawniony do korzystania w
razie potrzeby z konsultacji lekarzy specjalistów zatrudnionych u Udzielającego
zamówienia lub wykonujących na jego rzecz usługi medyczne w ramach umów
cywilnoprawnych, a także do korzystania z badań diagnostycznych wykonywanych w
placówkach wykonujących te usługi diagnostyczne na rzecz Udzielającego
zamówienia zgodnie z zawartymi umowami.
7. W razie zaistnienia konieczności skorzystania z diagnostyki niemożliwej do
wykonania u Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do
wystawienia skierowania na konsultację lub badanie dla danego pacjenta wyłącznie
do placówki wskazanej przez Udzielającego zamówienia.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 46000
euro po zawarciu niniejszej umowy, ale przed podjęciem pierwszej czynności z
zakresu świadczeń zdrowotnych.
b) okazania polisy ubezpieczeniowej, o której wyżej mowa oraz dostarczenia jej kopii
udzielającemu zamówienie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podjęcia
pierwszej czynności z zakresu świadczeń zdrowotnych,
c) utrzymania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy
gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia.
9. Przyjmujący zamówienie może wykonywać udzielone zamówienie przez osobę
trzecią po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby działającej w imieniu
Udzielającego zamówienia. W takim przypadku, osobą zastępującą Przyjmującego
zamówienie w wykonywaniu niniejszej umowy może być wyłącznie lekarz
posiadający minimum takie same kwalifikacje jak Przyjmujący zamówienie.
Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez osoby trzecie, które go zastępują tak jak za własne działania lub
zaniechania. Osoby trzecie zastępujące Przyjmującego zamówienie powinny być
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na zasadach tożsamych z
ubezpieczeniem Przyjmującego zamówienie.
10. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli
Udzielającego zamówienia oraz innych uprawnionych organów i podmiotów, w
zakresie sposobu i przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej
umowy oraz ich jakości.
§4
Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy
udzielaniu świadczeń lekarskich określonych w niniejszej umowie.
§5
Cesja praw i obowiązków
1. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść obowiązków wynikających z niniejszej
mowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienia.
§6
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają, że należność z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych
Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie za badanie dopuszczające do pracy
jednego pacjenta w wysokości 35,00zł brutto (słownie : trzydzieści pięć zł 00/100),
oraz 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł00/100) za wydanie zaświadczenia o zdolności
lub niezdolności do podjęcia pracy, lub uczestnictwa w kursie dokształcającym albo
podjęcia nauki w szkole zawodowej, a także za nadzór nad badaniami sanitarno epidemiologicznymi.

2. Należność za wykonane usługi płatna będzie w okresach odpowiadających
miesiącowi kalendarzowemu, w oparciu o wystawiony przez Przyjmującego
rachunek. Przyjmujący zamówienie kalkuluje na rachunku należne mu
wynagrodzenie w oparciu o zasady oznaczone w ust. 1. Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest przedłożyć rachunek w Dziale Finansowym Udzielającego
zamówienia w terminie do dnia 10- go miesiąca następującego po miesiącu, za który
rachunek jest wystawiany. Płatność należności objętych rachunkiem wystawionym na
zasadach, o których mowa w ust. 2 będzie mieć miejsce w terminie 30 dni od dnia
otrzymania rachunku przez Udzielającego zamówienia.
3. W przypadku nie przekazania przez Przyjmującego zamówienie rachunku w terminie
określonym w ust. 2 należność za wykonane usługi w miesiącu obrachunkowym
płatny będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownego rachunku.
4. Udzielający zamówienia będzie wypłacał należności za zrealizowane świadczenia na
wskazany rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie.
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§7
Postanowienia antykorupcyjne oraz dotyczące konkurencji
Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz
od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Przyjmującemu zamówienie nie wolno prowadzić żadnych działań, które można
uznać za działania na szkodę Udzielającego zamówienia w szczególności
zabronione jest:
a) kierowanie pacjentów, którym udzielane jest świadczenie do innych podmiotów
z wyjątkiem sytuacji określonych w §3 pkt.6
b) zlecanie wykonywania konsultacji, badań diagnostycznych na koszt Udzielającego
zamówienia z wyjątkiem sytuacji określonych w §3 pkt.7
Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jako podmiot prowadzący działalność
gospodarczą sam rozlicza się z odpowiednim Urzędem Skarbowym.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zgłosił swoją działalność gospodarczą w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem rozliczenia z tytułu ubezpieczenia
społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
§9
Okres obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony
od dnia ......01.2014 do dnia 31.12.2014r.
1.Jeżeli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły
przewidzieć przy jej zawieraniu, będzie to podstawą do wystąpienia Stron o
renegocjację warunków umowy lub skrócenia okresu jej obowiązywania.
2.W przypadku zmian warunków finansowania świadczeń osobom pozbawionym
wolności w sposób odbiegający od obowiązujących w dniu podpisania umowy
Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym okresem
wypowiedzenia.
3.Niemożność osobistego wykonywania świadczeń medycznych objętych niniejszą
umową przez Przyjmującego zamówienie przez łączny okres w czasie trwania
niniejszej umowy dłuższy niż 30 dni, może stanowić podstawę dla Udzielającego
zamówienia do rozwiązania umowy za 7 dniowym okresem wypowiedzenia.
4.Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym i bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia w
przypadku:
1. utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu,
2. popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych Przyjmującemu zamówienie, jeśli popełnienie
przestępstwa zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest
oczywiste,

powtarzających się uzasadnionych skarg pacjentów, złożonych zgodnie z kartą
praw pacjenta gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz
przepisów prawa,
4. nienależytego udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub
ograniczenia ich zakresu,
5. ograniczenia
dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu lub ich
nieodpowiedniej jakości,
5.Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem
14-sto dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku pozostawania przez
Udzielającego zamówienia w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia dłuższą niż 30 dni.
3.

§10
Kary umowne
1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Przyjmującego
zamówienie jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z przyczyn leżących
po jego stronie poprzez:
a) udzielania świadczeń w sposób i na warunkach nie odpowiadających wymogom
określonym w obowiązujących przepisach i w umowie,
b) pełnienia zastępstwa za Przyjmującego zamówienie przez osoby nieuprawnione
lub nie posiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej w określonym zakresie.
c) nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie,
d) udaremniania kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia oraz inne
uprawnione organy i podmioty albo niewykonania w wyznaczonym terminie
zaleceń pokontrolnych,
e) pobierania nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem
umowy
f) nieuzasadnionej odmowy udzielenia pacjentowi świadczeń,
g) nieprawidłowego prowadzenie dokumentacji medycznej,
2.Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w
wysokości do 10 % wartości kontraktu kalkulowanej jako iloczyn średniego miesięcznego
wynagrodzenia za poprzednie dwa miesiące poprzedzające miesiąc powstania zobowiązania
umowy, za każde stwierdzone naruszenie.
3.Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do obciążenia udzielającego zamówienie odsetkami
ustawowymi za zwłokę w płatności wynagrodzenia w maksymalnej wysokości odsetek
ustawowych przewidzianych przepisami prawa.
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§ 11
Postanowienia końcowe
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodzie
lekarza, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz inne przepisy prawa pozostające w związku z niniejszym
zamówieniem.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Przyjmujący Zamówienie:

Udzielający Zamówienia:

