Załącznik nr 13 do szczegółowych
warunków konkursu ofert z dnia 14.06.2021 r.

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
zawarta w dniu …………………………. r. roku w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na
Skarpie 66 , wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000035552, NIP 678-26-80-028, Regon 000630161, zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” w imieniu i na
rzecz którego działa:
Dyrektor – dr n.med. Jerzy Friediger

przy kontrasygnacie – Głównego Księgowego – mgr Jaromira Grąckiego
a
……………………………….ratownikiem medycznym, zam. ………………………………………………,
prowadzącym działalność gospodarczą NIP: ……………………..REGON: ………………………. zwanym
dalej „Przyjmującym zamówienie”

W wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń́ zdrowotnych w zakresie ………………………………na
rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, z dnia …….przeprowadzonego zgodnie z art. 26-27 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r, poz. 711) w związku z art. 140, 141, 146
ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, z późn. zm.) Strony zawierają Umowę o
treści następującej:

§1
1.Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek:
świadczenia usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego (zwanego dalej „SOR”), jak również wykonywania obowiązków prowadzenia rejestracji
pacjentów Udzielającego zamówienia,
2. Usługi medyczne, o których mowa w ustępie 1, będą wykonywane w dni powszednie (od poniedziałku do
piątku) oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w systemie 12-godzinnym.
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do udzielania świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Harmonogram udzielania świadczeń oraz pełnienia dyżurów ustalany jest przez Pielęgniarkę Oddziałową
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a następnie zatwierdzany przez Naczelną Pielęgniarkę.
§3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów prawa.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, do sporządzania
sprawozdawczości statystycznej oraz stosowania się do procedur medycznych zgodnie z zasadami
obowiązującymi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z wymogami określonymi przez
Udzielającego zamówienia.

§5
1.Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia Przyjmującemu zamówienie
nieodpłatnie
pomieszczenia
wraz
z
niezbędnymi
mediami,
wyposażeniem,
aparaturą
i sprzętem medycznym. Udzielający zamówienia oświadcza, że udostępnione pomieszczenia pod względem
fachowym
i
sanitarnym
odpowiadają
warunkom
określonym
właściwymi
przepisami
a zgromadzone w nich wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny posiada wymagane atesty. Udzielający
zamówienia zobowiązuje się do bieżącego utrzymania należytego stanu sanitarnego pomieszczeń oraz
bieżącego utrzymania, naprawy, odnowy i konserwacji wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego.
2.Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu zamówienie
zaopatrzenie w niezbędne materiały do badań diagnostycznych, wyroby medyczne, środki lecznicze i
pomocnicze.
3.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do używania udostępnionych pomieszczeń, wyposażenia,
aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami racjonalnej gospodarki.
§6
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1, zgodnie zakresem o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 1, ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i na warunkach o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz.
886).
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia na niezmiennym poziomie
przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzaną przy udzielaniu świadczeń wynikających z niniejszej umowy
ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienia.
4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Udzielającemu
zamówienia według przepisów Kodeksu cywilnego.
§7
1.W celu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1) udzielania pomocy w każdym stanie zagrożenia życia pacjenta;
2) sprawowaniu opieki nad pacjentami;
3) przestrzegania wymogów NFZ w zakresie gromadzenia i przekazywania danych, w tym w
szczególności do prowadzenia rejestru świadczeń w sposób przyjęty u Udzielającego zamówienia;
4) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu
programu stosowanego u Udzielającego zamówienia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666) oraz zasadami ustalanymi przez Narodowy
Fundusz Zdrowia;
5) sporządzania sprawozdawczości statystycznej;
6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy,
które stanowią tajemnicę zawodową, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.
1503, z późn. zm.) lub podlegają ochronie ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Szpital lub naruszyć
dobra osobiste Szpitala, pracowników i/lub pacjentów.
7) przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Udzielającego zamówienia;
8) stosowania się do postanowień Regulaminu korzystania z samochodu-ambulansu Szpitala
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie.
9) zachowania należytej dbałości o udostępnione pomieszczenia, sprzęt, aparaturę medyczną oraz inne

mienie stanowiące własność Udzielającego zamówienia;
10) poddania się zewnętrznym i wewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązującym
u Udzielającego zamówienia, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych
przez Przyjmującego zamówienie, w szczególności kontroli przeprowadzanej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia;
11) przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących na terenie
Udzielającego zamówienia.
12) noszenia w widocznym miejscu identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz funkcję
§8
1.Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo kontroli świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
Przyjmującego zamówienie oraz jego działalności na terenie Udzielającego zamówienia,
a w szczególności:
1) zużycia materiałów do badań diagnostycznych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury
medycznej, środków leczniczych i pomocniczych;
2) jakości udzielnych świadczeń zdrowotnych;
3) satysfakcji pacjentów.
2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienia obejmują w szczególności prawo do:
1) żądania pisemnej informacji o zakresie udzielonych świadczeń;
2) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej,
3) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur.
§9
1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………………..
(……………………………złotych 00/100) za każdą godzinę realizacji świadczeń, o których mowa w §
1 ust.1 pkt. 1 Umowy.
2. Należności przyjmującego zamówienie stanowić będą iloczyn stawki za 1 godzinę udzielania świadczeń
w danym miesiącu z uwzględnieniem stawki, o których mowa w zdaniu poprzednim.”

§ 10
1.Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wypłacane będą Przyjmującemu zamówienie po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez Przyjmującego zamówienie faktur z wykazaniem
godzin udzielania świadczeń i pełnionych dyżurów.
2. Podstawą uznania faktury będzie potwierdzenie wykonania zamówienia przez Pielęgniarkę Oddziałową i
zatwierdzenie przez Naczelną Pielęgniarkę. Wypłata należności nastąpi w terminie 21 dnia od dnia otrzymania
przez Udzielającego zamówienia prawidłowo sporządzonej faktury przez Przyjmującego zmówienie na konto
Przyjmującego Zamówienie prowadzone przez ………………. nr ………………………………………….
3. W przypadku, gdy faktura nie zawiera stosownego potwierdzenia bądź nie zawiera wykazu godzin za
udzielone w danym miesiącu świadczenia zdrowotne, bądź nazw poszczególnych komórek organizacyjnych
Udzielającego zamówienia, w których realizowany był przedmiot umowy, płatność nastąpi w terminie 5 dni
od dostarczenia prawidłowo wystawionego i potwierdzonej faktury z wykazem godzin z uwzględnieniem
terminu wskazanego w § 10 pkt. 2.
4. Za datę zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia. W przypadku
zwłoki w zapłacie Przyjmującemu zamówienie będzie mógł domagać się odsetek za opóźnienie.
5. W przypadku otrzymania wyższego wynagrodzenia przez Udzielającego zamówienia za świadczenia
zdrowotne wykonane na podstawie umów z NFZ lub jego następcę prawnego, lub otrzymania dodatkowego
finansowania wykonywanych świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, wysokość wynagrodzenia
Przyjmującego zamówienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać podwyższona
6. Przyjmujący zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej na piśmie nie może przenosić na
osoby trzecie wierzytelności przysługujących względem Udzielającego zamówienia z tytułu realizacji
niniejszej umowy.

§ 11
W przypadku gdy, wyłącznie w wyniku nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Przyjmującego
zamówienie, Udzielający zamówienia zostanie zobowiązany przez NFZ lub inne uprawnione organy do
zapłaty kary umownej albo jeżeli z tego samego powodu NFZ nie zapłaci Udzielającemu zamówienia
wynagrodzenia – Udzielający zamówienia może żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu zapłaconych
kwot zobowiązań w całości lub w części.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.
§ 13
1. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku:
a) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień umowy,
b) obniżenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych dla Udzielającego zamówienia przez
płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) zmiany warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) pogorszenia sytuacji finansowej Udzielającego zamówienia.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy.
3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
bez podania przyczyny.
4. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, gdy Udzielający zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niż 60 dni, po
uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.
§ 14
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy
z wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek udzielenia powyższych informacji wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
2. Udzielający Zamówienie jako Administrator danych osobowych upoważnia Przyjmującego zamówienie
do ich przetwarzania w zakresie wykonywanych czynności na rzecz Szpitala. Upoważnienie dotyczy
przetwarzania danych osobowych pracowników i pacjentów w sposób tradycyjny (manualny) w zakresie
świadczonych usług.
§ 15
Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.
§ 16
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać polubownie, a w przypadku
braku porozumienia, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Udzielającego zamówienia.
§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy oraz

postanowienia:
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 – z późniejszymi zmianami)
ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 711
– tekst jednolity),
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1394),
ustawy z dnia 6 listopada 2011 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 roku, poz. 849 – z późniejszymi zmianami),
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U. 2020 roku
poz.882 – z późniejszymi zmianami.
Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w
Krakowie,
Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego zawartych pomiędzy Szpitalem, a podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne,

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Załącznikami do umowy są:
1) kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje;
2) kopia polisy ubezpieczeniowej;
3)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4) zaświadczenie lekarskie
Z-ca DYREKTORA ds. LECZNICTWA
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska
Tomasz Huber
Radca Prawny
KR-3009

