UMOWA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
zawarta w dniu …………………………… w Poznaniu , pomiędzy:
Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, 60-480 Poznań, ul. Sanatoryjna 2,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Macieja Walczaka
zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia”
a
Panem/Panią lek. med. …………………………………………………
Prowadzącą:………………………………………………………………
posiadającą prawo wykonywania zawodu nr ………………..
oraz specjalizację ……………….. z zakresu: ………………………..oraz status podmiotu wykonującego
działalność leczniczą zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U Nr 112 poz. 654
z póź. zm.) oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń
zdrowotnych dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu polegających na:
- opiece lekarskiej nad pacjentami Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na
zasadach określonych przez Udzielającego zamówienia
§ 2.
Świadczenia zdrowotne udzielane będą w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu z
harmonogramem uzgodnionym z kierownikiem oddziału rehabilitacyjnego do dnia 25-go na następny miesiąc.
§ 3.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania:
a)
aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,
b)
regulaminu organizacyjnego określającego organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych.
§ 4.
Przyjmujący zamówienie ma prawo do 4 tygodni przerw w roku kalendarzowym w udzielaniu przez siebie
świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy, za które nie przysługuje wynagrodzenie, w terminach
uzgodnionych z kierownikiem oddziału.
§ 5.
1.

2.
3.

W uzasadnionych przypadkach Przyjmujący zamówienie po uzyskaniu akceptacji Udzielającego
zamówienia, może powierzyć obowiązki wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej, która
w tym czasie jest zastępcą wyłącznie Przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest powiadomić na piśmie Udzielającego zamówienia
o przeniesieniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy na wskazaną osobę trzecią.
Osoba, na którą Przyjmujący zamówienie przeniósł obowiązek będący przedmiotem niniejszej umowy
musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.
896 ) oraz świadczyć usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (t. j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136. poz. 857 ze zm.) z regulaminem organizacyjnym
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4.

5.

określającym organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku
Rehabilitacyjnym.
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
osoby trzecie, które muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej analogiczne do
ubezpieczenia Przyjmującego zamówienie.
Koszty zastępstwa ponosi Przyjmujący zamówienie.
§ 6.

1.
2.

3.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą
starannością.
Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli Udzielającemu zamówienia, w tym
również kontroli przeprowadzonej przez upoważnione przez Udzielającego zamówienia osoby z zakresu
wykonywania umowy, a w szczególności:
a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych,
d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
e) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych,
f) w zakresie innych elementów wpływających na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Przyjmujący zamówienie podlega bezpośrednio kierownikowi oddziału rehabilitacyjnego.
§ 7.

1.

2.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami zarówno co do sposobu jak i jej zakresu oraz procedur przyjętych na
oddziale.
Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienia.
§ 8.

1. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przy udzielaniu świadczeń określonych w § 1 niniejszej umowy
ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wyrządzające szkodę
w majątku Udzielającego zamówienia, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy.
4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej umowy. Brak
wznowienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej powoduje nieważność umowy.
§ 9.
1.
2.
3.

4.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. do dnia ………………..
Strony dopuszczają możliwość renegocjacji niniejszej umowy, jeżeli zajdą okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wniosek zawierający propozycje zmian warunków umowy winien być zgłoszony w formie pisemnej
i zostać przedłożony drugiej stronie, co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem zmiany umowy.
Propozycja renegocjacji winna zawierać uzasadnienie prawne i ekonomiczne.
Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.

Przyjmujący zamówienie za udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 umowy otrzyma
wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wg harmonogramu maximum 70,00 zł – minimum 10 godzin na tydzień;
wynagrodzenie za 1 godzinę pozostawania w gotowości do pracy wg harmonogramu maximum 30,00 zł.
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§ 11.
1.

2.

3.

Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie w terminach miesięcznych na podstawie
prawidłowo wypełnionego rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie wraz z liczbą
wykonanych świadczeń w określonym miesiącu potwierdzoną przez kierownika oddziału.
Rachunek, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc za który ma zostać wypłacona należność Przyjmujący
zamówienie składa w Ośrodku w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. Wypłata nastąpi
w terminie 21 dni, licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku przez Przyjmującego zamówienie na
konto …………………………………………………………………
Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym dokonano obciążenia rachunku
bankowego Udzielającego zamówienia.
§ 12.

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym
na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Udzielającego zamówienia
w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie:
 dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy,
 utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez organ
uprawniony,
 nie przestrzegał zasad etyki lekarskiej.
§ 13.
1. Strony odstępują od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez które rozumie się:
 utratę przez Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń
zdrowotnych,
 zaprzestanie finansowania przez co najmniej dwa pełne okresy płatności z przyczyn leżących po
stronie Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienia o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1 oraz spowodowanej innymi przyczynami niemożności
udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy
o zaistniałych okolicznościach.
§ 14.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Udzielającego zamówienia.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
działalności leczniczej, ustawy o służbie medycyny pracy i przepisy wykonawcze do tych ustaw.
§ 16.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przyjmującego
zamówienie i jednym dla udzielającego zamówienia.
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

PRZYJMUJACY ZAMÓWIENIE:
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