U M O W A (projekt)
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta dnia …...........2019 roku w Kraśniku

pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kraśniku,
ul. Chopina 13, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000026278, posiadającym numer REGON: 431181344, NIP: 715-15-90-090, reprezentowanym
przez:

Dyrektora – dr n. med. Marka Kosa,
zwanym dalej Zamawiającym
a …................................................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie.

Na podstawie art 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.Zamawiający zleca a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązki udzielania świadczeń zdrowotnych
w rodzaju leczenie szpitalne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym SPZOZ w Kraśniku
w zakresie zabiegów operacyjnych uroginekologicznych zgodnie z zasadami i na warunkach
określonych w Zarządzeniu Nr 119/2017/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia
30 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne (dostępne na stronie internetowej NFZ)

2.Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy
SPZOZ w Kraśniku, (blok operacyjny).

§2
3.Ustala się cenę:
•....% wartości świadczenia rozliczonego zgodnie z katalogiem NFZ
§3
1.Przyjmujący Zamówienie wykonuje swoje obowiązki osobiście.
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania:

1)przepisów określających prawa pacjenta,
2)standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Zamawiającego
§4
Przyjmujący Zamówienie dokumentuje fachowe umiejętności do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie, o którym mowa w §1 umowy.

§5
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą starannością przy
wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu
technicznego.
§6

1.Przyjmujący

Zamówienie
będzie
wykonywał
umowę
w
lokalu
Zamawiającego
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym SPZOZ w Kraśniku (blok operacyjny), przy
użyciu aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością Zamawiającego.

2.Dostawę wszystkich mediów do lokalu, o którym mowa w ust. 1 oraz konserwację i naprawę sprzętu
zapewnia Zamawiający.
§7
1.Przyjmujący Zamówienie solidarnie z Zamawiającym ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, również w przypadku
wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV.
2.Przyjmujący Zamówienie pokrywa kary umowne naliczane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych objętych umową, jeżeli
przyczyna ukarania leży po stronie Przyjmującego Zamówienie.
§8

1.Rozliczanie wykonanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 umowy następować będzie
za okresy miesięczne.
2.Podstawę rozliczeń i płatności za wykonane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne stanowić
będzie przedłożony przez Przyjmującego Zamówienie w terminie do 7 – go dnia następnego
miesiąca rachunek/faktura wraz z zestawieniem wykonanych zabiegów wg wzoru stanowiącego
Załącznik do niniejszej umowy (forma papierowa), zawierającym następujące dane:
a)imię i nazwisko pacjenta,
b)jego PESEL,
c)data wykonania zabiegu,

d)potwierdzenie wykonania zabiegu przez Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
1.Należność za świadczenia rozliczone przez NFZ Zamawiający będzie przekazywał Przyjmującemu
Zamówienie w formie polecenia przelewu na jego konto podane na rachunku, w terminie 30 dni od daty
otrzymania rachunku wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zestawieniem
wykonanych zabiegów.
§9
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – zgodnej
z prawem obowiązującym - i dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
polisy ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy a najpóźniej w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
§ 11
1.Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich.
2.W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie trzech lat od jej rozwiązania lub ustania,
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji handlowych,
technicznych i organizacyjnych, co, do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
§ 12
1.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
3.Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1)nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez Przyjmującego
Zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
o której mowa w
§ 9 umowy;
2)gdy w wyniku kontroli wykonywania umowy i innych działań kontrolnych, uregulowanych
w odrębnych przepisach, stwierdzono u Przyjmującego Zamówienie rażące niewypełnienie warunków
umowy lub wadliwe jej wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich
zakresu bądź złą jakość świadczeń.
1.W przypadku rozwiązania umowy przez NFZ z Zamawiającym.
§ 13
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że wykonywane na podstawie niniejszej umowy usługi wchodzą
w zakres prowadzonej działalności gospodarczej i rozlicza się we własnym zakresie z Urzędem
Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
§ 14
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.
§ 15
1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1938) oraz Kodeksu
cywilnego.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§ 16
Nadzór i kontrolę w zakresie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego sprawuje
ds. Medycznych SPZOZ w Kraśniku.

Kierownik

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Przyjmujący Zamówienie

Załącznik
do umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia …..................roku

Wykaz wykonanych zabiegów wykonywania w miesiącu …......…............

Lp.

Imię i nazwisko pacjenta

PESEL pacjenta

Data wykonania zabiegu

Podpis i pieczątka
Ordynatora potwierdzającego
wykonanie zabiegów

