Umowa numer ……….
o udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta w Toruniu, w dniu 16.05.2016 roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Z 2015 r. Poz. 618 z późn. zm.)
pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ulica
Batorego 17/19, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem KRS 0000002564, REGON 870252274, NIP 8792076803,
określanym w treści umowy w skrócie SSM
reprezentowanym przez
Dyrektora - Krystynę Zaleską,
zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym zamówienia.
a
lekarzem Panem/Panią ………….
PESEL …..................., zamieszkałym/łą …………….
posiadającym/ą prawo wykonywania zawodu numer ………. o specjalności ……………..
wpisanym/ą do rejestru indywidualnych
Okręgowej Izby

specjalistycznych praktyk lekarskich

Lekarskiej w Toruniu

pod

numerem ………………. prowadzącym/ą działalność gospodarczą

pod

firmą …………….

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez CEiIDG
REGON ………………. NIP ………………..
zwanym/ą w dalszej treści umowy Przyjmującym zamówienie,
o następującej treści:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom
Udzielającego zamówienia zgodnie z zakresem działalności SSM przez lekarza
posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje w oddziale
…………………….SSM,
2. Zakres

świadczeń

zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego zamówienie

określają umowy zawarte przez Udzielającego zamówienia z Narodowym
Funduszem Zdrowia ,

Ministerstwem Zdrowia,

Gminą Miasta Toruń i

podmiotami.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE
§2

innymi

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że :
1) posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz dokumenty wymagane i uprawniające
zgodnie z odrębnymi przepisami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych
niniejszą umową;posiada znajomość obsługi sprzętu, aparatury medycznej oraz
komputera i programów komputerowych udostępnionych przez Udzielającego
zamówienia
2) jest/nie jest płatnikiem podatku VAT
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w
jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia:
1) w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7 do 14 tj. 7
godzin,
2) według ustalanego - w porozumieniu z Udzielającym zamówienia do 25 dnia
miesiąca

poprzedzającego

-

harmonogramu

miesięcznego

w

wymiarze

przekraczającym ilości ustalone w punkcie1) :
a) w dni robocze z wyłączeniem sobót – w ilości 17 godzin od godziny 14 do
godziny 7 dnia następnego
b) w soboty, niedziele i święta – w ilości 24 godziny od godziny 7 do godziny 7
dnia następnego.
3. W ramach udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
do:
1) badania i kwalifikowania do przyjęcia na oddziały SSM pacjentów w Izbie Przyjęć,
2) diagnostyki, leczenia, sprawowania opieki medycznej nad pacjentami,
3) operowania chorych,
4) wykonywania badań i ewentualnych zabiegów w zakładach i pracowniach,
5) przyjmowania pacjentów w poradniach przyszpitalnych,
6) udzielania konsultacji, wydawania orzeczeń lekarskich,
7) ordynowania leków i środków diagnostycznych określonych w receptariuszu SSM
uzasadnionych stanem chorego,
8) wykonywania innych czynności wynikających z obowiązujących w SSM regulaminów
oraz warunków współpracy z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem.
4. Realizując świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do:
1.przebywania w godzinach ustalonych niniejszą umową na terenie jednostek organizacyjnych SSM, z
wyłączeniem wypadków losowych, o których należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora SSM lub jego
zastępcę.
2. informowania na piśmie SSM z co najmniej cztero - dniowym wyprzedzeniem o niemożliwości
udzielania świadczeń zdrowotnych z innych przyczyn niż określone w punkcie 1),
3. dokładnego, starannego, czytelnego i systematycznego sporządzania dokumentacji medycznej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4. wykonywania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności zgodnie z zasadami
sztuki lekarskiej oraz z wykorzystaniem swoich kwalifikacji zgodnie z postępem wiedzy medycznej

przy użyciu sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego zamówienia niezbędnych do
udzielenia określonego świadczenia zdrowotnego zgodnie ze standardami określonymi przepisami
prawa, z poszanowaniem praw pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
5. posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o
zdolności do wykonywania świadczeń objętych umową,
6. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych obowiązujących w
SSM oraz uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu,
7. przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta,i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Kodeksu Etyki
Lekarskiej, statutu, regulaminów(z wyłączeniem regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania) oraz
zarządzeń,procedur i standardów obowiązujących w SSM,
8. dbania o mienie SSM ze szczególnym uwzględnieniem mienia wykorzystywanego przy realizacji
niniejszej umowy,
9. poddania się kontroli, o której mowa w § 6 niniejszej umowy,
10.sporządzania i przekazywania na żądanie Udzielającego zamówienia informacji dotyczących
realizacji niniejszej umowy,
11.prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na obowiązujących zasadach,
12 ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania niniejszej umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz U. 2011 r. Nr 293 , poz.1729 )
13 dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej o której mowa powyżej, Udzielającemu zamówienia
najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy oraz dostarczenia kopii każdej kolejnej polisy
ubezpieczeniowej najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia,
14. współdziałania z innymi osobami realizującymi świadczenia zdrowotne oraz z kierownictwem
Udzielającego zamówienia.

OBOWIĄZKI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA
§3
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do:
1) zapewnienia Przyjmującemu zamówienie minimalnej ilości świadczeń zdrowotnych
w miesiącu,

w wymiarze czasowym stanowiącym iloczyn liczby dni roboczych

przypadających w danym miesiącu i dziennego czasu wykonywania świadczeń
zdrowotnych wynoszącego 7 godzin na dobę,
2) współfinansowania - na zasadach każdorazowo określonych na piśmie przez strony
umowy - kosztów szkoleń Przyjmującego zamówienie z zakresu świadczeń
zdrowotnych objętego niniejszą umową w przypadku skierowania na szkolenie przez
SSM i z tym zastrzeżeniem, że szkolenia odbywane w ustalonym harmonogramem
czasie

wykonywania

świadczeń

zdrowotnych

i

współfinansowane

Udzielającego zamówienia nie mogą przekroczyć w roku kalendarzowym:
a) 2 dni roboczych,
b) 4 dni roboczych dla lekarzy pełniących funkcje kierowników specjalizacji

przez

c) ilości dni wynikających z programu specjalizacji potwierdzonego przez
kierownika specjalizacji,
d) warunkiem współfinansowania o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b)
niniejszego paragrafu jest wypełnienie i zwrot ankiety oceny skuteczności
szkoleń zewnętrznych oraz oświadczenia o odbyciu szkolenia,
3) terminowej wypłaty należności za wykonanie świadczeń zdrowotnych,
4) zapewnienia

korzystania

ze

sprzętu

i

aparatury

medycznej,

środków

farmaceutycznych, materiałów medycznych i artykułów sanitarnych w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnienia

ciągłego

wykonywania

badań

diagnostycznych

niezbędnych

w

obowiązujących procedurach medycznych,
6) zapewnienia druków związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej i
statystyki,
7) zapewnienia korzystania z pomieszczeń do wykonywania świadczeń zdrowotnych
zgodnie z obowiązującymi wymogami dla pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej,
8) zapewnienia korzystania z pomieszczeń socjalnych SSM,
9) zapewnienia zabiegowej odzieży ochronnej, oraz prania odzieży roboczej
10) konserwowania i naprawy sprzętu i aparatury medycznej oraz utrzymywania go w
odpowiednim stanie technicznym,
11) zapewnienia ochrony w zakresie dozymetrii radiologicznej.
2. W uzasadnionych przypadkach Udzielający zamówienia może zwiększyć ilość dni
szkoleniowych ,o których mowa w ust.1 punkty 2 a oraz 2 b.
3.Udzielający zamówienia ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny pomieszczeń, w
których udzielane są świadczenia zdrowotne, pomieszczeń socjalnych oraz stan sanitarny
sprzętu i środków medycznych oraz utylizację odpadów powstających w trakcie realizacji
umowy .
ZASADY

USTALANIA

I

TERMINY

ZAPŁATY ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA

OPIEKI ZDOROWOTNEJ
§4
1. Za wykonane przez Przyjmującego zamówienie w danym okresie rozliczeniowym
świadczenia

zdrowotne

objęte

niniejszą

umową

przysługują

następujące

stawki

wynagrodzenia za:
1) przepracowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
od 7 do 14 ……………. .PLN za godzinę, udzielania świadczeń zdrowotnych
2) przepracowane godziny w dni robocze poza godzinami określonymi
w ustępie 1 punkt 1 )………….PLN za godzinę, udzielania świadczeń zdrowotnych
3) przepracowane godziny w soboty, niedzielę i święta oraz w dniach 24.12., 31.12.
………… .PLN za godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Podstawą wystawienia rachunku/faktury jest miesięczny wykaz godzin wykonywania
świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem ust. 1, zatwierdzony przez Koordynatora
Oddziału / Zakładu / Pracowni Udzielającego zamówienia.
4.Rachunek/fakturę należy doręczyć do sekretariatu Udzielającego zamówienia nie
wcześniej niż 1 i nie później niż 5 dnia po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
Prawidłowo wystawiony rachunek/faktura po zatwierdzeniu przez Dyrektora SSM jest
podstawą do wypłaty wynagrodzenia w 16 dniu miesiąca przelewem na konto
Przyjmującego zamówienie
numer…………………………………………………….....................................................
Jeżeli szesnasty dzień miesiąca przypada w sobotę , niedzielę lub święto wypłata
wynagrodzenia nastąpi w pierwszym następnym dniu roboczym. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.
5.

Rachunek/faktura

wystawione

nieprawidłowo

Udzielający

zamówienia

zwraca

Przyjmującemu zamówienie w terminie 2 dni od jego doręczenia.
6. Niezachowanie terminu złożenia rachunku/faktury oraz korekty rachunku/faktury za
wykonane świadczenia zdrowotne powoduje przedłużenie terminu zapłaty, o którym jest
mowa w ust.4 do 30 dni za wyjątkiem, gdy przyczyną nie złożenia w terminie
rachunku/faktury lub korekty rachunku/faktury jest zawieszenie wykonywania świadczeń
zdrowotnych nagły przypadek losowy lub choroba Przyjmującego zamówienie.
7. Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z tytułu podatków związanych z
uzyskiwanymi z niniejszej umowy dochodami oraz z tytułu ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego.
8. W przypadku nie zachowania terminów wypłaty określonych w niniejszej umowie
Przyjmujący

zamówienie

może

obciążyć

Udzielającego

zamówienia

odsetkami

ustawowymi.
TERMIN OBOWIĄZYWANIA, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………. do ……... z możliwością jej
przedłużenia.
2. Przedłużenie

umowy

wymaga

pod

rygorem

nieważności

formy

pisemnej

potwierdzonej aneksem na wniosek Przyjmującego zamówienie.
3. Umowa ulega rozwiązaniu:
1. po upływie okresu na który została zawarta,
2. za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem każdej ze stron umowy,
3. za pisemnym porozumieniem stron umowy w uzgodnionym terminie (forma
pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności),
4. w przypadku nie zwarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na zakres
świadczeń objętych niniejszą umową z dniem wygaśnięcia umowy z NFZ
zakresie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową

w

5. za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy
druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, a w szczególności w
przypadku:
1.

utraty

uprawnień

do

wykonywania

zawodu

przez

Przyjmującego

zamówienie,
2.

popełnienia przez Przyjmującego zamówienie w czasie trwania umowy
przestępstwa

uniemożliwiającego

dalsze

wykonywanie

świadczeń

zdrowotnych potwierdzonego prawomocnym wyrokiem skazującym,
3. rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie obowiązujących w
SSM statutu, regulaminów i zarządzeń,
4. nie doręczenia przez Przyjmującego zamówienie kopii polisy ubezpieczenia
OC w terminie określonym w § 2 ust. 4 pkt 13 Umowy.
4. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
5.Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie ma obowiązek
protokolarnego

przekazania

obowiązków

osobie

wskazanej

przez

Udzielającego

zamówienia
KONTROLA
§6
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Udzielającego
zamówienia, osób przez niego upoważnionych oraz ze strony podmiotu kontrolującego
Udzielającego zamówienia w szczególności w zakresie:
1) zakresu, sposobu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
2) prawidłowości prowadzonej dokumentacji medycznej,
3) przestrzegania przepisów bhp, ppoż i innych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń Udzielającego zamówienia.
2. Zasady i warunki kontroli pod względem formalnym i merytorycznym określają
obowiązujące przepisy i umowy Udzielającego zamówienia zawarte z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ
§7
1.

Udzielający

zamówienia

i

Przyjmujący

zamówienie

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych.
2. W pozostałym zakresie niż określony w ust. 1 każda ze stron umowy ponosi
odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych.
3. Strony u,mowy zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo dochodzenia
roszczeń regresowych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§8
1. Udzielający

zamówienia

może

wielokrotnie

nałożyć

karę

pieniężną

na

Przyjmującego zamówienie w wysokości 500,00 złotych z tytułu:
1. nieuzasadnionej odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego należącego do
jego obowiązków ,
2. nieuzasadnionej nieobecności w czasie przewidzianym na

wykonywanie

świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustalonym harmonogramem, za wyjątkiem
odnotowania tego faktu w elektronicznym systemie ewidencji obecności ,
3. nieprzestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń Dyrektora i obowiązujących
procedur oraz z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej
stwierdzonego w wyniku kontroli wewnętrznej jak i zewnętrznej.,
4. nieterminowego składania wymaganych prawem i niniejszą umową dokumentów,
w tym aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy, polisy
ubezpieczenia OC
5. zasadnej skargi pacjenta.
6. nieprawidłowego kwalifikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych
7. innego niż wymienione powyżej naruszenia przez Przyjmującego zamówienie
postanowień niniejszej umowy.
2. Roszczenie o zapłatę umownej kary pieniężnej przedawnia się zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.
3. Udzielający zamówienia może żądać od Przyjmującego zamówienie na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1.
4. Udzielający zamówienia ma prawo do potrącenia kwot kar oraz odszkodowań z
bieżących należności Przyjmującego zamówienie.
§9
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych
niniejszą

umową

mają

zastosowanie

obowiązujące

przepisy

prawa,

a

w

szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z
późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 618 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i
lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
1. Spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, a
w braku porozumienia spory rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Udzielającego zamówienia.
2. Jako adresy do doręczeń strony umowy wskazują adresy podane w komparycji
umowy i zobowiązują się do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o ich

zmianie, pod rygorem uznania za prawidłowe i skuteczne doręczenia dokonanego na
adres wskazany w komparycji umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron umowy.
Przyjmujący Zamówienie

Udzielający Zamówienia

