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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM SZPITALA POWIATOWEGO 
W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O.O.  W  ZAKRESIE:

1. świadczenia stacjonarnych usług medycznych w Oddziale Wewnętrznym i koordynowania – 
kierowania i zarządzania tym Oddziałem,

2. świadczenia stacjonarnych usług medycznych w Oddziale Wewnętrznym,
3. świadczenia dyżurów medycznych w Oddziale Wewnętrznym.

Tryb postępowania:
Konkurs ofert.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), zwanej dalej Ustawą oraz art. 140, art. 141, art.146 

ust.  1,  147-150,  151  ust.  1-5,  art.  152,  153  i  art.  154  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. Z 2008 r., Nr 164, 

poz.  1027 ze zm.),  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.  j.  Dz. U.  

z  2011  r.,  Nr  277,  poz.  1634  ze  zm.)  oraz  rozporządzeń  wykonawczych  do  ustawy   oraz  w  oparciu  

o  wewnętrzne  przepisy  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  zwanego  dalej  Udzielającym 

Zamówienia.

Wyrzysk, 18.11.2013 r.

Zatwierdził :      mgr Anna Borowska
         Prezes Zarządu              
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I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwane dalej  

„Warunkami”  (w  skrócie  SWKO),  określają  przedmiot  konkursu,  warunki  wymagane 

od Przyjmującego Zamówienie, kryteria oceny ofert, warunki jakie powinna spełniać oferta, sposób 

przygotowania i  składania ofert,  a także zasady przeprowadzania konkursu oraz tryb zgłaszania 

i rozpatrywania środków odwoławczych.

2. Opis przedmiotu postępowania i warunki wymagane od oferentów są określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik  nr  8,  8a,8b (w zależności  od rodzaju  świadczenia,  którego dotyczyć ma 

oferta) do SWKO.

§ 2
1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t. j. Dz.U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.),

3) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 277, poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,

§ 3
Szczegółowe warunki  postępowania,  kryteria  oceny ofert,  formularz ofertowy,  projekt  umowy i  pozostałe 

materiały dostępne są na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia www.szpitalwyrzysk.com w dziale 

„Konkursy  ofert”,  zakładka  „Świadczenia”  oraz  w  Kancelarii  Szpitala  przy  ul.  22  Stycznia  41;  89  -  300 

Wyrzysk.

§ 4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" zastosowanie mają przepisy 

wskazane w  § 2 ust. 1.

II. SŁOWNICZEK POJĘĆ

§ 5
1. Ilekroć w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" oraz w załącznikach do tego dokumentu jest 

mowa o:

1) Udzielającym Zamówienia - rozumie się przez to Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o.,
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2) Przedmiocie konkursu ofert - rozumie się przez to świadczenia zdrowotne w dziedzinie chorób 

wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o.,

3) Formularzu oferty - rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez 

Udzielającego  Zamówienia,  stanowiący  załącznik  do  niniejszych  Szczegółowych  Warunków 

Konkursu Ofert,

4) Umowie -  rozumie się przez to opracowany przez Udzielającego Zamówienia wzór umowy, stanowiący 

załącznik do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert wraz z załącznikami do umowy - 

odpowiedni załącznik nr 8, 8a, 8b do SWKO.

III. PRZYJMUĄCY ZAMÓWIENIE

§ 6
1. Ofertę składa Oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i  uprawnieniami do wykonywania 

świadczeń  zdrowotnych  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  objętym  postępowaniem 

konkursowym  oraz  wykonujący  działalność  leczniczą  w  formach  określonych  przez  ustawę 

o działalności leczniczej w zakresie odpowiadającym wpisowi do właściwego rejestru dla świadczeń 

zdrowotnych, których dotyczy składana oferta.

2. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy oraz postanowienia 

wzoru umowy.

3. Warunki wymagane od Oferentów:

1) zakres wymagań zgodny z warunkami szczegółowymi określonymi materiałami informacyjnymi 

do umów NFZ,

2) świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu ofert muszą być wykonywane z należytą 

starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej przy uwzględnieniu 

właściwej jakości świadczeń,

3) świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu ofert muszą być wykonywane wyłącznie 

przez  osoby  posiadające  udokumentowane  kwalifikacje  do  wykonywania  powierzonego 

świadczenia,  o  odpowiednich  uprawnieniach  oraz  wymaganiach  zawodowych  określonych 

w odrębnych przepisach,

4) Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie świadczeń zatrudnionych przez siebie 

osób udzielających świadczeń w jego imieniu,

5) Oferent  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  upoważnionych  przedstawicieli  NFZ  -  w  zakresie 

świadczeń  objętych  ofertą  -  na  zasadach  określonych  w  ustawie  oraz  szczegółowych 

materiałach  informacyjnych  o  przedmiocie  postępowania  w  sprawie  zawierania  umów

o udzielanie świadczeń zdrowotnych ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,

6) Oferent  w  celu  prawidłowego  przygotowania  i  złożenia  oferty  powinien  zapoznać  się 

ze wszystkimi informacjami zawartymi w SWKO.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USTALENIA OGÓLNE

§ 7
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  dziedzinie   chorób 

wewnętrznych   w  Oddziale  Wewnętrznym  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Spółka  z  o.  o.  

w zakresie:

1) świadczenia  stacjonarnych  usług  medycznych  w  Oddziale  Wewnętrznym  i  koordynowania 

– kierowania i zarządzania tym Oddziałem,

2) świadczenia stacjonarnych usług medycznych w Oddziale Wewnętrznym,

3) świadczenia dyżurów medycznych w Oddziale Wewnętrznym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8, 8a, 8b 

(w zależności od rodzaju świadczenia, którego dotyczyć ma oferta) do SWKO.

3. Przewidywaną ilość godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w miesiącu oraz przewidywaną ilość 

godzin w okresie obowiązywania umowy zawiera załącznik nr 5 do SWKO.

4. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem:

1) 85121000- 3 Usługi medyczne,

2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne,

3) 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie

5. Udzielający  Zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  ilości  godzin  świadczenia  usługi 

spowodowane:

1) zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości wykonywanych usług medycznych,

2) zmianami  w  zakresie  rodzajów  usług  medycznych  świadczonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia,

3) czasowym wyłączeniem z działalności realizowanych usług medycznych w wyniku remontów lub 

zdarzeń losowych.

6. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym 

będą obowiązywały przepisy obowiązujące w zakresie  zasad udzielania  świadczeń zdrowotnych 

przez  podmioty  lecznicze  oraz  przepisy  prawa  wewnętrznego,  zawarte  w  aktach  wewnętrznych 

Zamawiającego,  regulujące  zasady  funkcjonowania  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o.

7. Udzielający  Zamówienia  zapewnia  odpowiednie,  niezbędne  warunki  lokalowe,  wyposażenie, 

aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportowe.

§ 8
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 5  

grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i  lekarza dentysty (t.  j.  Dz.  U.  2011 r.,  Nr  277, poz.  1634 ze zm.) 

oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
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V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 9

Termin realizacji zamówienia określa się na kolejnych 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 10
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki udziału:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności  -  Oferent  spełni  warunek jeżeli  posiada 

aktualny  wpis  do  Rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą.  Organami 

prowadzącymi rejestr są:

a) w odniesieniu do podmiotów leczniczych – właściwy wojewoda,

b) dla lekarzy – właściwa Wojewódzka Izba Lekarska,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług medycznych w oddziale, adekwatnym 

do oddziału będącego miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia, na który składana jest 

oferta:  lekarze legitymujący się aktualnym i  nieograniczonym prawem wykonywania zawodu 

oraz odpowiednio:

a) lekarze specjaliści chorób wewnętrznych,   

b) lekarze specjaliści chorób wewnętrznych  oraz posiadający  inną specjalizację niezabiegową,

3) W  przypadku  oferentów,  którzy  w  czasie  składania  ofert  są  pracownikami  Udzielającego 

Zamówienia, do ofert należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy 

na mocy porozumienia stron, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWKO.

4) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (z rozszerzeniem na choroby 

zakaźne WZW i HIV) za szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia, (obowiązek 

ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania 

świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy),  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  (Dz.  U.  z  2011  r.,  Nr  293,  poz.  1729) 

- w wysokości odpowiadającej co najmniej minimalnej sumie gwarancyjnej tam wskazanej lub 

zobowiąże się do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia po wyborze jego oferty,

5) przedłożą  -  potwierdzoną  przez  Oferenta,  za  zgodność  z  oryginałem  -  kopię  polisy  OC 

najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  o  wykonywaniu  świadczeń  zdrowotnych,  będących 

przedmiotem zamówienia,  

6) mają  zarejestrowaną  działalność  w  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności 

Gospodarczej  uprawniającą  do  wykonywania  czynności  objętych  zamówieniem,  zgodnie 

z aktualnym stanem prawnym,
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7) złożą  wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  z  wykorzystaniem  odpowiedniego  wzoru 

stanowiącego załącznik  do  SWKO oraz  dokumenty  wymienione  w  tabeli  zawartej  w ust.  7 

formularza  ofertowego.  Odpowiedni  wzór  formularza  ofertowego,  w  zależności  od  rodzaju 

świadczonych usług objętych ofertą, stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do SWKO,

8) złożą  pełnomocnictwo,  wystawione  zgodnie  ze  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert, 

w przypadku gdy oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu  

Oferenta,

9) złożą  wykaz osób,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  odpowiedzialnych 

za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i  wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia - w przypadku złożenia oferty przez 

podmiot  zatrudniający  personel  medyczny.  Wzór  wykazu  został  zawarty  w  złączniku  nr  4 

do SWKO,

10) złożą wykaz podmiotów leczniczych na rzecz których wykonywano usługi lub świadczono pracę 

w zakresie będącym przedmiotem zamówienia - załącznik nr 6 do SWKO,

11) zaproponują  warunki  finansowe  odpowiadające  możliwościom  finansowym  Udzielającego 

Zamówienia,

12) złożą oświadczenie o niekaralności w formie pisemnej, dołączone do oferty.

2. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają wymaganych warunków zostaną odrzucone.

3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie, w oparciu o złożone przez Oferenta dokumenty 

oraz oświadczenia, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”

4. O  odrzuceniu  oferty  Oferenci  zostaną  zawiadomieni  niezwłocznie  po  dokonaniu  wyboru  ofert.  

Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty.

5. Proponowaną cenę za udzielanie świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem konkursu ofert 

należy  odpowiednio  uzupełnić  w  Załączniku  Nr  1,  2  lub  3  do  SWKO  -  formularza  ofertowego 

- składanego odrębnie na każdy rodzaj świadczonych usług medycznych.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

§ 11
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach ofertowych 

stanowiących  załączniki  do  niniejszych  Szczegółowych  Warunków  Konkursu  Ofert,  w  języku 

polskim, w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi dokumentami (d  opuszczalne   

jest wypełnienie załączników przy użyciu  niebieskiego długopisu czytelnym pismem).

2. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

3. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  składa  się  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  

poświadczonym przez Oferenta.

4. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być trwale spięte lub zszyte celem zabezpieczenia 

przed dekompletacją oraz posiadać kolejno ponumerowane strony. Wskazany jest spis treści oferty.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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5. Oferta  oraz  wszystkie  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  osobę  prawnie  umocowaną 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

6. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez Oferenta.

7. Ofertę należy opracować na załączonych formularzach.

8. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze formularzy.

9. Oferta musi zawierać wszelkie wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dokumenty.

10. Jeżeli  dokument  przedstawiony  jest  w  postaci  kserokopii  -  poświadczenie,  oprócz  adnotacji: 

„za  zgodność  z  oryginałem”,  musi  być  opatrzone  podpisem  Oferenta  i  ewentualnie  imienną 

pieczątką.

11. Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela,  jest  on 

zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

12. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału, lub kopii poświadczonej przez notariusza, adwokata, 

radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji wynikającej z dokumentu rejestracyjnego.

13. Udzielający zamówienia może żądać w trakcie postępowania konkursowego oryginału lub notarialnie 

poświadczonej  kopii  dokumentu załączonego przez Oferenta,  gdy przedstawiona przez Oferenta 

poświadczona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności.

14. Wszystkie zmiany i poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę podpisującą 

ofertę. Podpis winien być czytelny lub uzupełniony imienną pieczątką osoby sporządzającej ofertę.

15. W przypadku złożenia oferty niezgodnej z Warunkami, oferta zostanie odrzucona.

16. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent.

17. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na świadczenie usług medycznych będących przedmiotem 

zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 18.

18. Oferent składa odrębne formularze ofertowe (w przypadku składania ofert na wykonywanie więcej 

niż jednego świadczenia ze świadczeń przewidzianych w zakresie niniejszego konkursu). Komplet 

dokumentów  (załączników)  Oferent  składa  łącznie  z  jedną  z  ofert,  zaznaczając  ten  fakt  na 

pozostałych ofertach. Niniejszy punkt dotyczy składania ofert w następującym zakresie:

1) stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym 

i koordynowania (kierowania i zarządzania ) tym Oddziałem,

2) świadczenia  stacjonarnych usług medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale 

Wewnętrznym (bez kierowania Oddziałem),

3) świadczenia  dyżurów medycznych  w  dziedzinie  chorób  wewnętrznych  w  Oddziale 

Wewnętrznym.

19. Udzielający  Zamówienia  odrzuca  oferty  zgodnie  z  art.  149  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. Z 2008 r.,  

Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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§ 12
1. Oferta  powinna zawierać  ponumerowane strony oraz dokumenty wymienione w ofercie  w tabeli 

zawartej w ust. 7 formularza ofertowego.

2. Udzielający  Zamówienia  wezwie  Oferentów,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie ofert, lub którzy złożyli 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo  ich  złożenia  oferta  podlega  odrzuceniu  albo  zajdzie  konieczność  unieważnienia  konkursu 

ofert.

3. Wypełniony i podpisany odpowiedni formularz ofertowy, w zależności od rodzaju oferowanych usług 

medycznych - z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik Nr 1, 2 i 3 do SWKO, wymieniony 

w § 10 ust. 1 pkt 6 SWKO, winien stanowić oryginał, natomiast pozostałe dokumenty mogą stanowić 

kserokopie oryginalnych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 13
1. W przypadku złożenia oferty przez podmiot  zatrudniający personel medyczny dodatkowo należy 

złożyć:

1) załącznik  Nr  4  do  SWKO -  Oświadczenie  Oferenta  dotyczące  zapewnienia  wyszkolonego 

i  wykwalifikowanego  personelu  lekarskiego,  którego  kwalifikacje  i  liczba  określone 

są                         w przepisach prawa oraz warunkach określonych przez Prezesa Narodowego  

Funduszu Zdrowia,

2) wypis z rejestru podmiotów działalności leczniczej prowadzonego przez wojewodę.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

§ 14
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

§ 15
1. Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  05.12.2013  do  godz.  12.00 w  Sekretariacie  Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. przy ul. 22 Stycznia 41; 89-300 Wyrzysk, w zamkniętej 

kopercie i oznaczonej następująco:

1) nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Powiatowy  w Wyrzysku Spółka z o. o.

89-300 Wyrzysk,  ul. 22 Stycznia 41

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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- napis:

„KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W DZIEDZINIE 

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM SZPITALA 

POWIATOWEGO W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O.O. W ZAKRESIE:

…..........................................................................................................................................**)”

Nie otwierać do dnia 05.12.2013 r. do godz. 12.15

2) nazwa i adres Przyjmującego Zamówienie (pieczęć)

…………………………………………………………........…………………………………

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  05.12.2013  r.  o  godz  12.15  w  Sali  Narad  Szpitala  Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41.

3. Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.

4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem o którym mowa w pkt 1 i 2 ponosi Oferent.

5. Zamawiający  wystawia  pisemne  potwierdzenie  złożenia  oferty,  wraz  z  numerem  jakim  została 

oznakowana oferta, wyłącznie na wniosek Oferenta.

6. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej 

kopercie  w  sposób  określony  powyżej,  następnie  zaklejoną  kopertę  włożyć  do  kolejnej  koperty 

i zaadresować, z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU 

SPÓŁKA Z O. O. W ZAKRESIE:

….......................................................................................................................................................**)”

7. Oferta  przesłana  pocztą  złożona  będzie  w  terminie  wyłącznie  wówczas,  gdy  wpłynie 

do Udzielającego Zamówienie przed upływem terminu zakreślonego do składania ofert - decyduje 

data  i godzina wpływu odnotowana w rejestrze w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Sp. z o. o.

X. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

§ 16
1. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  w  ciągu  14  dni  od  daty  otwarcia  ofert  w  siedzibie  Szpitala  

Powiatowego Spółka  z o. o. przy ul. 22 Stycznia 41; 89-300 Wyrzysk.

2. Ogłoszenie  o  rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  zostanie  umieszczone na tablicy  ogłoszeń  i  stronie 

internetowej  Udzielającego  Zamówienia.  Do  Oferentów,  którzy  wskazali  do  kontaktów  medium 

elektroniczne, ogłoszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną.

3. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego zakończenie.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PRZYJMUJĄCYMI ZAMÓWIENIE

§ 17
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Przyjmującymi Zamówienie (Oferentami) w zakresie:

1) przedmiotu zamówienia – jest Pani Magdalena Piszczek – tel. (67) 210 98 66,

2) procedury –  jest Pani Patrycja Klementowska-Witkowska – tel. (67) 210 98 69.

2. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 08:00 do 14:00.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

§ 18
1. Cenę  ofertową  należy  wyliczyć  wg  zasad  podanych  poniżej  i  wpisać  w  formularzu  ofertowym, 

którego wzór stanowi załącznik do Warunków.

2. Cenę jednostkową należy podać w wartości netto.

3. Cenę ofertową należy przedstawić z dokładnością 2 miejsc po przecinku.

4. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość oferty netto.

5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

§ 19
Udzielający Zamówienia nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. Cena 

winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych.

XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

§ 20
1. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 59/2013 Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego 

w Wyrzysku Sp. z o. o  z  dnia 18.11.2013 r. przyjmuje, że maksymalna liczba punktów możliwa do 

osiągnięcia przy ocenie każdej ze złożonych ofert wynosi 100 pkt.

2. Komisja Konkursowa dokona odrębnego wyboru oferty:

A.  DLA OFERT  ZŁOŻONYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE:

1) świadczenia  stacjonarnych  usług  medycznych  w  Oddziale  Wewnętrznym 

oraz koordynowania (kierowania i zarządzania) tym Oddziałem,

2) świadczenia stacjonarnych usług medycznych w Oddziale Wewnętrznym,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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B.   DLA OFERT  ZŁOŻONYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE:

1) świadczenia dyżurów medycznych w Oddziale Wewnętrznym,

3. Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami ocen:

1) dodatkowe  kwalifikacje  -  maksymalna  ilość  punków  możliwa  do  osiągnięcia  -  15  pkt 

- odrębnie dla każdej ze złożonych ofert:

a) szkolenia specjalizacyjne lub kursy doskonalące maksymalnie do 5 pkt,

b) dorobek naukowy maksymalnie do 8 pkt,

c) szkolenia  lub  kursy  specjalistyczne  i  inne  szkolenia  podnoszące  wiedzę  maksymalnie 

do 2 pkt,

2) doświadczenie  zawodowe  (staż  pracy  w  zawodzie)  -  maksymalna  ilość  punktów 

do osiągnięcia - 15 pkt - odrębnie dla każdej ze złożonych ofert:
a) doświadczenie zawodowe – staż pracy w zawodzie do 5 lat - 0 pkt,

b) doświadczenie  zawodowe  –  staż  pracy  w  zawodzie  od  5  do  10  lat  -  maksymalnie 

do 7 pkt,

c) doświadczenie  zawodowe  –  staż  pracy  w  zawodzie  powyżej  10  lat -  maksymalnie do 

15 pkt.

3) Dodatkowo przy wyborze ofert  w zakresie ustalonym w punkcie:

a) A1)  Komisja  Konkursowa  kierować  się  będzie  kryterium  doświadczenia  w  zakresie 

kierowania i koordynowania zasobami ludzkimi w jednostkach służby zdrowia - maksymalnie 

do 10 pkt,

b) A2) i  B1) Komisja Konkursowa kierować się będzie kryterium doświadczenia  w zakresie 

pracy na oddziale szpitalnym - maksymalnie do 10 pkt.

4) Kryterium oceny odrębnie dla każdej ze złożonych ofert:

a) wymienionych  w  części  A1)  i  A2)  –  wartość  miesięczna za  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych  w zakresie będącym przedmiotem zamówienia - maksymalna ilość punktów 

możliwa do osiągnięcia - 60 pkt dla każdej z ofert,

b) wymienionej w części  B1) –  stawka za 1 godzinę za udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w  zakresie  będącym  przedmiotem  zamówienia  -  maksymalna  ilość  punktów  możliwa 

do osiągnięcia - 60 pkt,

       -  oceniane będzie jak niżej:

         

 
1
min1
Co
CX =     x 60 pkt

gdzie:
x1 –    wartość punktowa ocenianego kryterium

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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cmin – najniższa cena ze złożonych ofert

co1 –  cena ocenianej oferty

Założenie:
1. Punktacja jaką Oferent może maksymalnie otrzymać przyznawana jest odrębnie dla każdej 

złożonej oferty wymienionej w części A1) i A2) oraz odrębnie dla oferty wymienionej w części 
B1),  co  oznacza,  że  każda  oferta  złożona  zarówno  w  zakresie  objętym  częścią  A1),  A2) 
jak i w zakresie objętym częścią B1) jest odrębnie oceniana.

2. W ramach ww.  kryteriów określonych dla wszystkich ofert możliwa do osiągnięcia ilość punktów 

wynosi 100, z czego:

1) punktacja  jaką  otrzyma  Oferent  w  ramach  kryterium  „Dodatkowe  kwalifikacje”  ustalona 

będzie według algorytmu wskazanego w ust. 3 pkt 1 i  maksymalna ilość punków możliwa do 

osiągnięcia wynosi wg tego kryterium 15 pkt odrębnie dla każdej ze złożonych ofert, z tym, 

że: 

a) za  odbyte  szkolenia  specjalizacyjne lub  kursy  doskonalące Oferent  może  otrzymać 

maksymalnie do 5 pkt,  

b) za dorobek naukowy maksymalnie do 8 pkt, 

c) za szkolenia lub kursy specjalistyczne i  inne szkolenia  podnoszące wiedzę maksymalnie 

do 2 pkt,

2) punktacja jaką otrzyma Oferent odrębnie dla każdej ze złożonych ofert   w ramach kryterium 

„Doświadczenie  zawodowe  –  staż  pracy  w  zawodzie  w  zakresie  świadczonych  usług 

medycznych”  w  niniejszym  postępowaniu  zostanie  uwzględniona  według  algorytmu 

wskazanego w ust.  3 pkt 2 - punktowany jest  staż pracy w zawodzie. Maksymalna ilość 

punków możliwa do osiągnięcia wynosi 15 pkt odrębnie dla każdej ze złożonych ofert,

3) punktacja jaką  otrzyma  Oferent  odrębnie  dla  każdej  ze  złożonych  ofert   w  części  A1) 

w  ramach  kryterium  „Doświadczenia  w  zakresie  kierowania  i  koordynowania  zasobami 

ludzkimi  w  jednostkach  służby  zdrowia”  -  zostanie  uwzględniona  według  algorytmu 

wskazanego w ust.  3 pkt 3a.  Maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia wynosi  

10 pkt odrębnie dla każdej ze złożonych ofert, wymienionych w tej części,

4) punktacja jaką otrzyma Oferent odrębnie dla każdej ze złożonych ofert  w części A2) i B1) 

w ramach kryterium ”Doświadczenia  w zakresie pracy na oddziale szpitalnym” - zostanie 

uwzględniona według algorytmu wskazanego w ust. 3 pkt 3b.  Maksymalna ilość punków 

możliwa do osiągnięcia wynosi 10 pkt odrębnie dla każdej ze złożonych ofert wymienionych 

w tych częściach,

5) punktacja  jaką  otrzyma  Oferent  w  ramach  kryterium  „Stawka  za  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych w zakresie będącym przedmiotem zamówienia w części dotyczącej zostanie 

uwzględniona według algorytmu wskazanego w ust. 3 pkt 4 – odrębnie dla każdej z  ofert 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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 12



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

wymienionych  w  części  A1),  A2)  oraz  odrębnie  dla  oferty  wymienionej  w  części  B1) 

- maksymalna liczba punków wg tego kryterium, możliwa do osiągnięcia odrębnie dla każdej  

oferty wynosi  60 pkt, gdy Przyjmujący Zamówienie poda najniższą cenę wśród pozostałych 

Oferentów, biorących udział w konkursie w zakresie objętym daną ofertą.

3. Komisja Konkursowa odrzuca oferty przekraczające maksymalną wartość zamówienia.

4. Ocena końcowa dla każdej ze złożonych ofert: 

1) dla  ofert  wymienionych  w  części  A1)  =  liczba  punktów  za  dodatkowe  kwalifikacje 

+  liczba  punktów  za  doświadczenie  zawodowe  +  liczba  punktów  za  doświadczenia 
w zakresie kierowania i koordynowania zasobami ludzkimi w jednostkach służby zdrowia 
+ liczba punktów za stawkę za udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2) dla ofert wymienionych w części A2) i B1) = liczba punktów za dodatkowe kwalifikacje 

+  liczba  punktów  za  doświadczenie  zawodowe  +  liczba  punktów  za  doświadczenie 
w  zakresie  pracy  na  oddziale  szpitalnym+  liczba  punktów  za  stawkę  za  udzielanie 
świadczeń zdrowotnych.

XV. SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN I WYCOFANIA OFERT

§ 21
1. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert na tych 

samych zasadach i w terminie zakreślonym do składania ofert.

2. Wszelkie zmiany, o których mowa w punkcie poprzedzającym, muszą być złożone według takich 

samych zasad jak złożona oferta, w odpowiednio oznakowanych kopertach z dopiskiem „ZMIANA 
OFERTY”.

3. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, 

który wprowadził  korekty,  i  po stwierdzeniu poprawności  procedury dokonywania zmian,  zostaną 

dołączone do oferty.

4. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert, koperty z dopiskiem „ZMIANA 
OFERTY”  nie  zostaną  otwarte  oraz  uwzględnione  w  prowadzonym  postępowaniu  a  następnie 

zwrócone Oferentowi bez otwierania.

5. Oferent  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania 

konkursowego  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia,  według  tych  samych  zasad  jak 

w przypadku wprowadzania zmian, z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.

6. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zniszczone komisyjnie.

7. W  przypadku  uchybienia  terminowi  zakreślonemu  do  składania  ofert,  koperty  z  dopiskiem 

„WYCOFANIE OFERTY”  nie  zostaną otwarte  oraz uwzględnione w prowadzonym postępowaniu

 a następnie zwrócone oferentowi.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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XVI. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 22
1. Konkurs  przeprowadza  Komisja  powołana  przez  Prezesa  Zarządu  Szpitala  Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka  z o. o.

2. Komisja  Konkursowa  w  celu  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert,  dokonuje  następujących  czynności 

związanych z otwarciem ofert:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie ofert, liczbę otrzymanych ofert oraz dokonuje ich 

otwarcia,

2) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert,

3) odrzuca ofertę:

a) złożoną po wyznaczonym terminie,

b) zawierającą nieprawdziwe informacje,

c) nie zawierającą proponowanego wynagrodzenia tytułem udzielania świadczeń,

d) zawierającą  wynagrodzenie  przekraczające  określone  przez  Udzielającego  Zamówienia 

maksymalne wynagrodzenie tytułem świadczeń zdrowotnych,

e) zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

f) jeżeli  Oferent  nie  określił  przedmiotu  oferty  lub  nie  podał  proponowanej  liczby  lub  ceny 

świadczeń opieki zdrowotnej,

g) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

h) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,

i) jeżeli  Oferent  lub oferta  nie  spełniają  wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa,

j) jeżeli Oferenci nie posiadają wiedzy i doświadczenia pracy w oddziale w wykonywaniu usług 

medycznych w zakresie  specjalności  adekwatnej  do zamówienia,  na który  składana jest 

oferta,

k) złożoną  przez  Oferenta,  z  którym  została  rozwiązana  przez  Udzielającego  Zamówienie 

umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego Zamówienie.

4) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert,

5) ogłasza  listę  ofert  spełniających  warunki  określone  w  Szczegółowych  Warunkach  Konkursu 

Ofert, które zostały odrzucone,

6) przyjmie do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,

7) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

3. Komisja  Konkursowa  działa  na  posiedzeniach  zamkniętych  bez  udziału  Oferentów,  z  wyjątkiem 

czynności związanych z otwarciem ofert.

4. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert,
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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2) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

3) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach 

Komisji Konkursowej,

4) liczbę zgłoszonych ofert,

5) wykaz ofert odpowiadających SWKO,

6) wykaz ofert odrzuconych ze wskazaniem przyczyny odrzucenia,

7) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów,

8) wskazanie ofert najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia lub stwierdzenie, że żadna 

z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem),

9) ewentualne  stanowisko  odrębne  członka  Komisji  Konkursowej  lub  osoby  zaproszonej  do 

uczestniczenia w pracach Komisji,

10) informację o odczytaniu protokołu i podpisy członków Komisji.

9. Jeżeli  postępowanie  konkursowe  nie  zostało  unieważnione,  komisja  wydaje  ogłoszenie 

o rozstrzygnięciu konkursu.

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

§ 23
1. Prezes Zarządu unieważnia postępowanie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem konkursu ofert w przypadku gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta,

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) odrzucono wszystkie oferty,

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienie przeznaczył na 

sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych postępowaniem,

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli  w  toku  konkursu  wpłynęła  tylko  jedna,  niepodlegająca  odrzuceniu  oferta,  Komisja  może 

przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 

konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

XVIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

§ 24
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego 

Zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysługują środki odwoławcze wg poniższych 

zasad:

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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1) W toku  postępowania w sprawie zawarcia  umowy o udzielanie  zamówienia  na świadczenia 

zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany 

protest dotyczący konkursu w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty działania lub zaniechania 

stanowiącego podstawę protestu.

2) Protest powinien być wniesiony w taki sposób, aby Udzielający Zamówienia mógł zapoznać się 

z jego treścią przed upływem terminu oznaczonego w zdaniu poprzednim.

3) Do  czasu  rozpatrzenia  protestu,  postępowanie  w  sprawie  zawarcia  umowy  o  udzielanie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne, ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika,  

że jest on bezzasadny.

4) Komisja  Konkursowa  rozpatruje  i  rozstrzyga  protest  w  ciągu  7  dni  od  daty  jego  złożenia. 

Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

5) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

6) Informację  o  wniesieniu  i  rozstrzygnięciu  protestu  Udzielający  Zamówienia  niezwłocznie 

zamieszcza  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej.  W  przypadku  uwzględnienia 

protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

7) Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego 

w Wyrzysku Spółka z o. o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o  rozstrzygnięciu postępowania,  

odwołanie  dotyczące  rozstrzygnięcia  postępowania.  Odwołanie  wniesione  po  terminie  nie 

podlega rozpatrzeniu.

8) Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Wniesienie odwołania 

wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  do  czasu 

jego rozpatrzenia.

9) Po  rozpatrzeniu  odwołania  Prezes  Zarządu  wydaje  decyzję  uwzględniającą  lub  oddalającą 

odwołanie.

10) Decyzja  zamieszczana  jest  w  terminie  2  dni  od  dnia  jej  wydania,  na  tablicy  ogłoszeń 

Udzielającego Zamówienie oraz na stronie internetowej.

XIX. ZAWARCIE UMOWY

§ 25
1. Udzielający  Zamówienia  zawiera  umowę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  Oferentem, 

którego oferta  została  wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza w terminie do 

14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Projekt umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 8, 8a, 8b (w zależności 

od  rodzaju  świadczenia,  którego  dotyczyć  ma  oferta)  do  SWKO  oraz  załączniki  do  umowy 

ponumerowane od nr 1 do nr 3.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. Zastrzega  się  prawo  odwołania  konkursu,  przesunięcia  terminu  składania  ofert  lub  terminu 

rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

2. Zapytania od Oferentów dotyczące wyjaśnienia treści  SWKO mogą być składane w terminie nie  

późniejszym niż 3 dni robocze przed wyznaczonym końcem terminu składania ofert.

XXI. ZAŁĄCZNIKI

§ 27
Załączniki ponumerowane od nr 1 do nr 8b  załączone do  SWKO, Nr postępowania SP.DK./11/137//2013 

z dnia 18.11.2013 r., stanowią integralna całość SWKO.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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zał. Nr 1 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

Szpital Powiatowy 
w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41
89 – 300 Wyrzysk

OFERTA
NA UDZIELANIE STACJONARNYCH USŁUG ZDROWOTNYCH

W DZIEDZINIE
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM
SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP. Z O.O.

I KOORDYNOWANIA - KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA TYM ODDZIAŁEM

1.     Dane oferenta:  

A. Podmiot leczniczy
Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych ..................................... nr KRS ....................................................

NIP ......................................................... REGON ..............................................................................................

Pełnomocnik ................................................................ Kontakt tel. …................................................................

Adres e-mail ........................................................................................................................................................

Nazwa banku ......................................................................................................................................................

Nr konta …...........................................................................................................................................................

Nr polisy ubezpieczeniowej ……………………..……………......………….………………………..........................

Okres obowiązywania polisy ………………………………….....................................................................………

B. Oferta indywidualna – indywidualna działalność lecznicza
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

Adres e-mail ........................................................................................................................................................  

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Adres: kod …................................. miejscowość ................................................................................................  

Ulica ........................................................................................................... Nr ...................................................

PESEL ......................................... NIP ................................................. REGON ................................................

Nr wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej …........................................................

Nazwa banku ......................................................................................................................................................

Nr konta ….…......................................................................................................................................................

Nr telefonu kom. …................…….......................................................................................................................

Nr tel. stacjon. ….......................…………………………………………………………………..…...........................

Nr polisy ubezpieczeniowej ……………………..……………………….………………………................................

Okres obowiązywania polisy ……………….…………………………………...…………………….......................... 

Nr prawa wykonywania zawodu ..........................................................................................................................

Nr indywidualnej praktyki lekarskiej ....................................................................................................................

Specjalizacja (nazwa, stopień i data uzyskania) .................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Staż pracy jako …................................................................................................................................................

2. Zakres świadczeń:

1) Zgłaszam  ofertę  na  świadczenie  stacjonarnych  usług  zdrowotnych  w  dziedzinie  chorób 

wewnętrznych  w  Oddziale  Wewnętrznym  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o. 

i koordynowania - kierowania i zarządzania tym oddziałem.

2) Oferowana ilość godzin udzielania świadczeń medycznych w  miesiącu - 160 godz.

3. Oferta cenowa netto - bez podatku VAT:

Za realizację powyższych czynności oczekuję zryczałtowanego wynagrodzenia w wysokości ….................. zł 

miesięcznie (netto), (słownie …...........................................................................................................................

.…................................................................................................................................................................... zł).

4. Dodatkowe warunki:

Oferowane świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą/nie  będą**)  przy  wykorzystaniu  należącego do mnie 

sprzętu i aparatury medycznej w postaci: …..............…......................................................................................

........................................................................................................................................................................... .

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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5. Oświadczenie:

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia,  Szczegółowymi Warunkami Konkursu 

Ofert, wzorem umowy i nie wnoszę w tym zakresie zastrzeżeń.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  warunkami  przedstawionymi  w  załączonym  „projekcie 

umowy”  i  przyjmuję  je  bez  zastrzeżenia  i  zobowiązuję  się,  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty,  

do zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Udzielającego Zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert.

4. Oświadczam, że uważam się związany/a ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  

ofert.

5. Oświadczam,  że  świadczenia  zdrowotne  wykonywać  będę w  Szpitalu  Powiatowym w Wyrzysku 

Sp. z o.  o.  przy ul.  22 Stycznia 41;  89-300 Wyrzysk,  w pomieszczeniach udostępnionych przez 

Udzielającego Zamówienia i  na jego warunkach.

6. Oświadczam,  że  posiadam  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC) 

z  rozszerzeniem na choroby zakaźne (WZW i  HIV),  zgodnie  z  przepisami  ustawy i  działalności 

leczniczej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia wynoszącym …..... m-cy 

stanowi, wg zawartej przeze mnie umowy w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia, równowartość 

……………  zł**).  Wiem,  że  obowiązek  ubezpieczenia  OC  powstaje  najpóźniej  w  dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy.

7. Oświadczam, że w przypadku nie dołączenia umowy ubezpieczenia do oferty,  dostarczę umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej (polisę ubezpieczeniową) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy i że będę ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy z Udzielającym Zamówienia.

8. Oświadczam, że  wyrażam zgodę na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o. zgodnie z warunkami konkursu i projektem umowy na świadczenie usług 

zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz na podstawie 

przedstawionego przeze mnie i zatwierdzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.  

harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych w zakresie objętym ofertą.

9. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku Sp. z  o.  o.  dotyczących:  imienia i  nazwiska,  adresu do korespondencji,  

prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza specjalisty, kwalifikacji zawodowych, numerów telefonu 

stacjonarnego  i  komórkowego,  w  związku  udzielaniem świadczeń  dla  potrzeb  realizacji  umowy 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.

10. Oświadczam,  że  wszystkie  załączone  do  formularza  ofertowego  dokumenty  lub  kserokopie 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie 

uległ zmianie na dzień złożenia oferty.

11. Oświadczam, że nie jestem:

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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1) zawieszony/a  w  prawie  wykonywania  zawodu  ani  ograniczony/a  w  wykonywaniu  czynności 

medycznych na podstawie przepisów o zawodzie lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,

2) ukarany/a karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

3) pozbawiony/a  możliwości  wykonywania  zawodu  prawomocnym orzeczeniem środka  karnego 

zakazu  wykonywania  zawodu  albo  zawieszony/a  w  wykonywaniu  zawodu  zastosowanym 

środkiem zapobiegawczym.

12. Oświadczam, że pracuję w:

1) ................................................................................................................................................................

na podstawie umowy o prace*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …............................. 

….............................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................................  

na podstawie umowy o pracę*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …............................. 

….............................................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................................................  

na podstawie umowy o pracę*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: ................................ 

….............................................................................................................................................................

6. Wykaz dokumentów dołączonych do formularza ofertowego:

- w każdym wierszu należy wstawić w odpowiedniej kolumnie znak „X”, co odpowiednio oznacza:
1. „Tak” -  dołączono do formularza ofertowego wymienionego w danym wierszu dokumentu,

2. „Nie” -  nie dołączono do formularza ofertowego wymienionego w danym wierszu dokumentu

3. „Nie  dotyczy”-  brak  obowiązku  dołączenia  do  formularza  ofertowego  wymienionego  w  danym 

wierszu dokumentu.

NAZWA 
ZAŁĄCZNIKA

RODZAJ DOKUMENTU TAK NIE NIE 
DOTYCZY

Załączniki do oferty Uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” 
kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
kserokopie dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do 
wykonywania zawodu lekarza/lekarza specjalisty*)
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych 
praktyk lekarskich/lekarskich specjalistycznych*) 
- wpis zaktualizowany
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
osób udzielających świadczeń lekarskich/lekarskich 
specjalistycznych*)
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do KRS
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji 
podatkowej NIP
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o nadaniu  numeru REGON
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem’ 
zaświadczenie o wpisie do właściwego 
Wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą
Uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” umowa 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o działalności leczniczej
Oświadczenie Oferenta o niekaralności
Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z SWKO, o ile 
oferta składana jest przez osobę upoważnioną do 
występowania w imieniu Oferenta
Oświadczenie podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, zatrudniającego personel lekarski - 
załącznik nr 5
Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do 
pracy i braku przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu lekarza/lekarza specjalisty*)
Aktualne zaświadczenie do celów 
sanitarno-epidemiologicznych
Ważne szczepienia p/WZW, w przypadku braku 
szczepień aktualny HBS
Ważny wymaz z przedsionka nosa w kierunku 
gronkowca złocistego MRSA
VDRL
Aktualne zaświadczenie o odbytym  szkoleniu BHP 
i ppoż. stosownie do danego stanowiska pracy 
(przy podpisaniu umowy)

……………………………………………………                                    …...….......................................................
               (miejscowość, data)       (podpis i pieczątka Oferenta)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 2 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

Szpital Powiatowy 
w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41
89 – 300 Wyrzysk

OFERTA
NA UDZIELANIE STACJONARNYCH USŁUG ZDROWOTNYCH

W DZIEDZINIE
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM
SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP. Z O.O.

1.     Dane oferenta:  

A. Podmiot leczniczy
Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych ..................................... nr KRS ....................................................

NIP ......................................................... REGON ..............................................................................................

Pełnomocnik ................................................................ Kontakt tel. …................................................................

Adres e-mail ........................................................................................................................................................

Nazwa banku ......................................................................................................................................................

Nr konta …...........................................................................................................................................................

Nr polisy ubezpieczeniowej ……………………..……………......………….………………………..........................

Okres obowiązywania polisy ………………………………….....................................................................………

B. Oferta indywidualna – indywidualna działalność lecznicza
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

Adres e-mail ........................................................................................................................................................  

Adres: kod …................................. miejscowość ................................................................................................  

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Ulica ........................................................................................................... Nr ...................................................

PESEL ......................................... NIP ................................................. REGON ................................................

Nr wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej …........................................................

Nazwa banku ......................................................................................................................................................

Nr konta ….…......................................................................................................................................................

Nr telefonu kom. …................…….......................................................................................................................

Nr tel. stacjon. ….......................…………………………………………………………………..…...........................

Nr polisy ubezpieczeniowej ……………………..……………………….………………………................................

Okres obowiązywania polisy ……………….…………………………………...…………………….......................... 

Nr prawa wykonywania zawodu ..........................................................................................................................

Nr indywidualnej praktyki lekarskiej ....................................................................................................................

Specjalizacja (nazwa, stopień i data uzyskania) .................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Staż pracy jako …................................................................................................................................................

2. Zakres świadczeń:

1) Zgłaszam  ofertę  na  świadczenie  stacjonarnych  usług  zdrowotnych  w  dziedzinie  chorób 

wewnętrznych  w  Oddziale  Wewnętrznym  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.  (bez 

koordynowania - kierowania i zarządzania tym oddziałem), w ramach umowy cywilnoprawnej.

2) Oferowana ilość godzin udzielania świadczeń medycznych w  miesiącu - 160 godz.

3. Oferta cenowa netto - bez podatku VAT:

Za realizację powyższych czynności oczekuję zryczałtowanego wynagrodzenia w wysokości ….................. zł 

miesięcznie (netto), (słownie …...........................................................................................................................

.…................................................................................................................................................................... zł).

4. Dodatkowe warunki:

Oferowane świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą/nie  będą**)  przy  wykorzystaniu  należącego do mnie 

sprzętu i aparatury medycznej w postaci: …..............…......................................................................................

........................................................................................................................................................................... .

5. Oświadczenie:

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia,  Szczegółowymi Warunkami Konkursu 

Ofert, wzorem umowy i nie wnoszę w tym zakresie zastrzeżeń.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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2. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  warunkami  przedstawionymi  w  załączonym  „projekcie 

umowy”  i  przyjmuję  je  bez  zastrzeżenia  i  zobowiązuję  się,  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty,  

do zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Udzielającego Zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert.

4. Oświadczam, że uważam się związany/a ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  

ofert.

5. Oświadczam,  że  świadczenia  zdrowotne  wykonywać  będę w  Szpitalu  Powiatowym w Wyrzysku 

Sp. z o.  o.  przy ul.  22 Stycznia 41;  89-300 Wyrzysk,  w pomieszczeniach udostępnionych przez 

Udzielającego Zamówienia i  na jego warunkach.

6. Oświadczam,  że  posiadam  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC) 

z  rozszerzeniem na choroby zakaźne (WZW i  HIV),  zgodnie  z  przepisami  ustawy i  działalności 

leczniczej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia wynoszącym …..... m-cy 

stanowi, wg zawartej przeze mnie umowy w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia, równowartość 

…………….  zł**).  Wiem,  że  obowiązek  ubezpieczenia  OC  powstaje  najpóźniej  w  dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy.

7. Oświadczam, że w przypadku nie dołączenia umowy ubezpieczenia do oferty,  dostarczę umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej (polisę ubezpieczeniową) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy i że będę ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy z Udzielającym Zamówienia.

8. Oświadczam, że  wyrażam zgodę na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o. zgodnie z warunkami konkursu i projektem umowy na świadczenie usług 

zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz na podstawie 

przedstawionego przeze mnie i zatwierdzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.  

harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych w zakresie objętym ofertą.

9. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku Sp. z  o.  o.  dotyczących:  imienia i  nazwiska,  adresu do korespondencji,  

prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza specjalisty, kwalifikacji zawodowych, numerów telefonu 

stacjonarnego  i  komórkowego,  w  związku  udzielaniem świadczeń  dla  potrzeb  realizacji  umowy 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.

10. Oświadczam,  że  wszystkie  załączone  do  formularza  ofertowego  dokumenty  lub  kserokopie 

są  zgodne z aktualnym stanem faktycznym i  prawnym. Stan  prawny określony w dokumentach 

nie uległ zmianie na dzień złożenia oferty.

11. Oświadczam, że nie jestem:

1) zawieszony/a  w  prawie  wykonywania  zawodu  ani  ograniczony/a  w  wykonywaniu  czynności 

medycznych na podstawie przepisów o zawodzie lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,

2) ukarany/a karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

3) pozbawiony/a  możliwości  wykonywania  zawodu  prawomocnym orzeczeniem środka  karnego 

zakazu  wykonywania  zawodu  albo  zawieszony/a  w  wykonywaniu  zawodu  zastosowanym 

środkiem zapobiegawczym.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy

 25



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

12. Oświadczam, że pracuję w:

1) ................................................................................................................................................................

na podstawie umowy o prace*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …............................. 

….............................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................................  

na podstawie umowy o pracę*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …............................. 

….............................................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................................................  

na podstawie umowy o pracę*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …............................. 

….............................................................................................................................................................

6. Wykaz dokumentów dołączonych do formularza ofertowego:

- w każdym wierszu należy wstawić w odpowiedniej kolumnie znak „X”, co odpowiednio oznacza:
1. „Tak” -  dołączono do formularza ofertowego wymienionego w danym wierszu dokumentu,

2. „Nie” -  nie dołączono do formularza ofertowego wymienionego w danym wierszu dokumentu

3. „Nie  dotyczy”-  brak  obowiązku  dołączenia  do  formularza  ofertowego  wymienionego  w  danym 

wierszu dokumentu.

NAZWA 
ZAŁĄCZNIKA

RODZAJ DOKUMENTU TAK NIE NIE 
DOTYCZY

Załączniki do oferty Uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” 
kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
kserokopie dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do 
wykonywania zawodu lekarza/lekarza specjalisty*)
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych 
praktyk lekarskich/lekarskich specjalistycznych*) 
- wpis zaktualizowany
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
osób udzielających świadczeń lekarskich/lekarskich 
specjalistycznych*)
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do KRS
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji 
podatkowej NIP
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o nadaniu  numeru REGON

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem’ 
zaświadczenie o wpisie do właściwego 
Wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą
Uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” umowa 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o działalności leczniczej
Oświadczenie Oferenta o niekaralności
Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z SWKO, o ile 
oferta składana jest przez osobę upoważnioną do 
występowania w imieniu Oferenta
Oświadczenie podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, zatrudniającego personel lekarski - 
załącznik nr 5
Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do 
pracy i braku przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu lekarza/lekarza specjalisty*)
Aktualne zaświadczenie do celów 
sanitarno-epidemiologicznych
Ważne szczepienia p/WZW, w przypadku braku 
szczepień aktualny HBS
Ważny wymaz z przedsionka nosa w kierunku 
gronkowca złocistego MRSA
VDRL
Aktualne zaświadczenie o odbytym  szkoleniu BHP 
i ppoż. stosownie do danego stanowiska pracy 
(przy podpisaniu umowy)

……………………………………………………                                    …...….......................................................
               (miejscowość, data)       (podpis i pieczątka Oferenta)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 3 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

Szpital Powiatowy 
w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41
89 – 300 Wyrzysk

OFERTA
NA UDZIELANIE STACJONARNYCH USŁUG ZDROWOTNYCH

W DZIEDZINIE
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM
SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP. Z O.O.

W FORMIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH

1.     Dane oferenta:  

A. Podmiot leczniczy
Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych ..................................... nr KRS ....................................................

NIP ......................................................... REGON ..............................................................................................

Pełnomocnik ................................................................ Kontakt tel. …................................................................

Adres e-mail ........................................................................................................................................................

Nazwa banku ......................................................................................................................................................

Nr konta …...........................................................................................................................................................

Nr polisy ubezpieczeniowej ……………………..……………......………….………………………..........................

Okres obowiązywania polisy ………………………………….....................................................................………

B. Oferta indywidualna – indywidualna działalność lecznicza
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

Adres e-mail ........................................................................................................................................................  

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Adres: kod …................................. miejscowość ................................................................................................  

Ulica ........................................................................................................... Nr ...................................................

PESEL ......................................... NIP ................................................. REGON ................................................

Nr wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej …........................................................

Nazwa banku ......................................................................................................................................................

Nr konta ….…......................................................................................................................................................

Nr telefonu kom. …................…….......................................................................................................................

Nr tel. stacjon. ….......................…………………………………………………………………..…...........................

Nr polisy ubezpieczeniowej ……………………..……………………….………………………................................

Okres obowiązywania polisy ……………….…………………………………...…………………….......................... 

Nr prawa wykonywania zawodu ..........................................................................................................................

Nr indywidualnej praktyki lekarskiej ....................................................................................................................

Specjalizacja (nazwa, stopień i data uzyskania) .................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Staż pracy jako …................................................................................................................................................

2. Zakres świadczeń:

1) Zgłaszam  ofertę  na  świadczenie  stacjonarnych  usług  zdrowotnych  w  dziedzinie  chorób 

wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. w formie 

dyżurów medycznych, w ramach umowy cywilnoprawnej.

2) Oferowana ilość godzin udzielania świadczeń medycznych w miesiącu:

1) dyżury medyczne w dni powszednie w godzinach od 15.35 do 8.00 - …........................................

2) 24-godzinny dyżur  w dni  świąteczne  i  wolne  od pracy w godzinach od 8 .00  do 8.00  dnia 

następnego -….................................................................................................................................

3) Oferowana maksymalna ilość dyżurów medycznych (liczba):

1) dyżury medyczne  w dni powszednie w godzinach od 15.35 do 8.00 - ….......................................

2) 24-godzinny  dyżur  w  dni  świąteczne  i  wolne  od  pracy  w  godzinach  od  8.00  do  8.00  dnia 

następnego - ....................................................................................................................................

3. Oferta cenowa - cena netto bez podatku VAT:

Za realizację powyższych czynności oczekuję wynagrodzenia w następującej wysokości:

1. za 1 godzinę udzielania dyżuru medycznego  w dni powszednie w godzinach od 14.35 do 8.00 dnia 

następnego ...................... zł (netto), (słownie  …...................................................................................

….........................................…...........................................................................................................zł).

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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2. za 1 godzinę 24-godzinny dyżur w dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00  

dnia następnego ............................................... zł  (netto), (słownie …..................................................

………………………………................................................................................................................ zł.

4. Dodatkowe warunki:

Oferowane świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą/nie  będą**)  przy  wykorzystaniu  należącego do mnie 

sprzętu i aparatury medycznej w postaci: …..............…......................................................................................

........................................................................................................................................................................... .

5. Oświadczenie:

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia,  Szczegółowymi Warunkami Konkursu 

Ofert, wzorem umowy i nie wnoszę w tym zakresie zastrzeżeń.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  warunkami  przedstawionymi  w  załączonym  „projekcie 

umowy”  i  przyjmuję  je  bez  zastrzeżenia  i  zobowiązuję  się,  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty,  

do zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Udzielającego Zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert.

4. Oświadczam, że uważam się związany/a ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  

ofert.

5. Oświadczam,  że  świadczenia  zdrowotne  wykonywać  będę w  Szpitalu  Powiatowym w Wyrzysku 

Sp. z o.  o.  przy ul.  22 Stycznia 41;  89-300 Wyrzysk,  w pomieszczeniach udostępnionych przez 

Udzielającego Zamówienia i  na jego warunkach.

6. Oświadczam,  że  posiadam  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC) 

z  rozszerzeniem na choroby zakaźne (WZW i  HIV),  zgodnie  z  przepisami  ustawy i  działalności 

leczniczej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia wynoszącym …..... m-cy 

stanowi, wg zawartej przeze mnie umowy w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia, równowartość 

……………  zł**).  Wiem,  że  obowiązek  ubezpieczenia  OC  powstaje  najpóźniej  w  dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy.

7. Oświadczam, że w przypadku nie dołączenia umowy ubezpieczenia do oferty,  dostarczę umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej (polisę ubezpieczeniową) najpóźniej w dniu podpisania 

umowy i że będę ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy z Udzielającym Zamówienia.

8. Oświadczam, że  wyrażam zgodę na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o. zgodnie z warunkami konkursu i projektem umowy na świadczenie usług 

zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz na podstawie 

przedstawionego przeze mnie i zatwierdzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.  

harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych w zakresie objętym ofertą.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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9. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Szpital 

Powiatowy w Wyrzysku Sp. z  o.  o.  dotyczących:  imienia i  nazwiska,  adresu do korespondencji,  

prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza specjalisty, kwalifikacji zawodowych, numerów telefonu 

stacjonarnego  i  komórkowego,  w  związku  udzielaniem świadczeń  dla  potrzeb  realizacji  umowy 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.

10. Oświadczam,  że  wszystkie  załączone  do  formularza  ofertowego  dokumenty  lub  kserokopie 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie 

uległ zmianie na dzień złożenia oferty.

11. Oświadczam, że nie jestem:

12. zawieszony/a  w  prawie  wykonywania  zawodu  ani  ograniczony/a  w  wykonywaniu  czynności 

medycznych na podstawie przepisów o zawodzie lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,

13. ukarany/a karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

14. pozbawiony/a możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu 

wykonywania  zawodu  albo  zawieszony/a  w  wykonywaniu  zawodu  zastosowanym  środkiem 

zapobiegawczym.

15. Oświadczam, że pracuję w:

1) ..........................................................................................................................................................

na podstawie umowy o prace*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …......................  

…......................................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................................

na podstawie umowy o pracę*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …......................  

…......................................................................................................................................................

3) ..........................................................................................................................................................

na podstawie umowy o pracę*), umowy cywilnoprawnej*), w dniach i godzinach: …......................

…......................................................................................................................................................

6. Wykaz dokumentów dołączonych do formularza ofertowego:

- w każdym wierszu należy wstawić w odpowiedniej kolumnie znak „X”, co odpowiednio oznacza:
1) „Tak” -  dołączono do formularza ofertowego wymienionego w danym wierszu dokumentu,

2) „Nie” -  nie dołączono do formularza ofertowego wymienionego w danym wierszu dokumentu

3) „Nie  dotyczy”-  brak  obowiązku  dołączenia  do  formularza  ofertowego  wymienionego  w  danym 

wierszu dokumentu.

NAZWA 
ZAŁĄCZNIKA

RODZAJ DOKUMENTU TAK NIE NIE 
DOTYCZY

Załączniki do oferty Uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” 
kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
kserokopie dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do 
wykonywania zawodu lekarza/lekarza specjalisty*)
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych 
praktyk lekarskich/lekarskich specjalistycznych*) 
- wpis zaktualizowany
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
osób udzielających świadczeń lekarskich/lekarskich 
specjalistycznych*)
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o wpisie do KRS
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji 
podatkowej NIP
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” 
zaświadczenie o nadaniu  numeru REGON
Uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem’ 
zaświadczenie o wpisie do właściwego 
Wojewódzkiego Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą
Uwierzytelniona „za zgodność z oryginałem” umowa 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o działalności leczniczej
Oświadczenie Oferenta o niekaralności
Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z SWKO, o ile 
oferta składana jest przez osobę upoważnioną do 
występowania w imieniu Oferenta
Oświadczenie podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, zatrudniającego personel lekarski - 
załącznik nr 5
Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do 
pracy i braku przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu lekarza/lekarza specjalisty*)
Aktualne zaświadczenie do celów 
sanitarno-epidemiologicznych
Ważne szczepienia p/WZW, w przypadku braku 
szczepień aktualny HBS
Ważny wymaz z przedsionka nosa w kierunku 
gronkowca złocistego MRSA
VDRL
Aktualne zaświadczenie o odbytym  szkoleniu BHP 
i ppoż. stosownie do danego stanowiska pracy 
(przy podpisaniu umowy)

……………………………………………………                                    …...….......................................................
               (miejscowość, data)       (podpis i pieczątka Oferenta)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 4 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

ZATRUDNIAJĄCEGO PERSONEL LEKARSKI – SPECJALISTÓW

w zakresie: …......................................................................................................................................................

1) Oświadczam,  iż  zapewniam  wyszkolony  i  wykwalifikowany  personel  do  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania.

2) Osobą kierującą lekarzy specjalistów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zespole będzie**):

………………………………………………………………………………………………….…………...........

………………………………………………………………………………….…………….............................

Lp. Imię i nazwisko
kwalifikacje 
zawodowe
i staż pracy

Oddział Podpis  lekarza

……………………………………………………                                    …...….......................................................
                 (miejscowość, data)        (podpis i pieczątka Oferenta)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 5 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11. 2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

Szacunkowe zapotrzebowanie na liczbę godzin na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o . w ramach umów kontraktowych

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej

Szacunkowa miesięczne 
zapotrzebow. na liczbę godzin 
udzielania świadczeń zdrow. 
przez lekarzy/specjalistów 
lekarskich*) w poniższym 

zakresie, w okresie obowiązyw. 
umowy w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych
( dane - liczba godzin)

Szacunkowa liczba godzin 
udzielania świadczeń zdrow. 
przez lekarzy/specjalistów 
lekarskich*) w poniższym 

zakresie, w okresie obowiązyw, 
umowy 

(dane -  liczba godzin)

1. Świadczenie stacjonarnych usług 
zdrowotnych w dziedzinie chorób 
wewnętrznych w Oddziale 
Wewnętrznym Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku 
Sp. z o. o. i kierowania tym 
Oddziałem

160 godz. 3.840 godz.

2. Świadczenie stacjonarnych usług 
zdrowotnych w dziedzinie chorób 
wewnętrznych w Oddziale 
Wewnętrznym Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku 
Sp. z o. o.

160 godz. 3.840 godz.

3. Świadczenie stacjonarnych usług 
zdrowotnych w dziedzinie chorób 
wewnętrznych w Oddziale 
Wewnętrznym Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku 
Sp. z o. o.  w formie dyżurów 
medycznych

Średnio miesięcznie:
1. w dni robocze 22 dyżury, 
    trwające od godz. 15:35 do 
    godz. 8:00 dnia następnego
    = 361 godz. 10 min.,
2. w dni świąteczne i wolne od 
    pracy, 8 dyżurów trwających od 
    godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia 
    następnego = 192 godz.

Średnio miesięcznie:
1. w dni robocze 22 dyżury x 24 
    m-ce = 528 dyżurów, 
    trwających od godz. 15:35 do 
    godz. 8:00 dnia następnego 
    = 528 dyżurów x 16 godz. 25 
    min./1 dyżur = 8.668 godz. 
    w okresie dwóch lat,
2. w dni świąteczne i wolne od 
    pracy 8 dyżurów od godz. 8:00 
    do godz. 8:00 dnia następnego 
    x 24 m-ce = 192 dyżury x 24 
    godz./1 dyżur = 4.608 godz. 
    w okresie dwóch lat.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie, iż podana w tabeli liczba godzin świadczenia usług zdrowotnych 
w okresie obowiązywania umowy może się zwiększać bądź zmniejszać w zależności od zapotrzebowania na 
usługi i ma charakter szacunkowy.

……………………………………………………                                    …...….......................................................
               (miejscowość, data)       (podpis i pieczątka Oferenta)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 6 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 11.18.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

Wykaz podmiotów leczniczych,
na rzecz których wykonywano usługi lub świadczono pracę

w zakresie będącym przedmiotem konkursu

Lp.
Nazwa i adres podmiotu leczniczego,

na rzecz którego świadczona była
lub jest usługa zdrowotna

objęta przedmiotem zamówienia

Okres, w którym była 
lub od którego jest 

obecnie świadczona 
usługa zdrowotna 

objęta przedmiotem 
zamówienia (należy 

podać daty)

Uwagi

od do

……………………………………………………                                    …...….......................................................
               (miejscowość, data)       (podpis i pieczątka Oferenta)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy

 35



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

Zał. Nr 7 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11. 2013 r.

…………………………
  (pieczęć Oferenta )

Szpital Powiatowy 
w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41
89 – 300 Wyrzysk

Dotyczy: rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

W związku ze  złożeniem dnia  …...................  oferty na udzielanie  świadczeń zdrowotnych na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, na rzecz pacjentów 

Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o., niniejszym oświadczam, że w przypadku wyboru mojej 

oferty przez Udzielającego Zamówienia i podpisania ze mną umowy  o udzielanie świadczeń zdrowotnych na 

rzecz  Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o  w okresie dwóch lat  od dnia podpisania umowy,  

wyrażam zgodę na rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu …...................................................................

......................................................................................................................... (dzień i rodzaj zawartej umowy)

w drodze porozumienia stron. 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na moją ofertę do dnia zawarcia ze mną umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Wewnętrznym na rzecz  pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Spółka z o. o  

.................................................................................

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 8 do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

WZÓR

UMOWA  NR SP.DK.11/......../2013
O UDZIELANIE  STACJONARNYCH  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

I KOORDYNOWANIA -  KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA TYM ODDZIAŁEM
W SZPITALU POWIATOWYM W WYRZYSKU SP. Z O.O.

Zawarta w dniu …………… 2013 r. w Wyrzysku pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.
z siedzibą: przy ul. 22 Stycznia 41; 89-300 Wyrzysk

NIP 764-26-40-360

REGON 301457850

reprezentowanym przez: Annę Borowską – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Udzielającym Zamówienia”, a:

….........................................................................................................................................................................

z siedzibą: ...........................................................................................................................................................

NIP …...................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: …..............................................................................................................................

zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”

o następującej treści:

Na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  konkursowego  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  z  dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia  

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2008 r.,  

Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Przedmiot  umowy
§ 1

1. Udzielający  Zamówienia  zleca,  a  Przyjmujący  Zamówienie  przyjmuje  zamówienie  na  udzielanie 

świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych statutową działalnością Udzielającego Zamówienia.

2. Miejscem  udzielania  wyżej  wymienionych  świadczeń  zdrowotnych  jest  siedziba  Udzielającego 

Zamówienia – w szczególności Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

3. Strony   niniejszej  umowy ustaliły,  że  w  razie  potrzeby  Przyjmujący  zamówienie  będzie  udzielał 

świadczeń  zdrowotnych   również  odpowiednio   na  rzecz   Pacjentów  Poradni  POZ,   Poradni  

specjalistycznych, Izby Przyjęć oraz Oddziałów szpitalnych, nie wymienionych w §1 ust.2 umowy.

4. Udzielający Zamówienia  zleca:  koordynowanie -  kierowanie  i  zarządzanie  pracą  w Oddziale 
Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

5. Przyjmujący  Zamówienie,  w  ramach  niniejszej  umowy,  zobowiązany  jest  również  do  udzielania 

konsultacji wewnątrzszpitalnych oraz przyjmowania pacjentów w Izbie Przyjęć.

6. Integralną częścią umowy jest  załącznik*):

1) nr 1 do umowy nr  SP.DK/11/............/2013  o udzielenie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych 

w dziedzinie chorób wewnętrznych  w  Oddziale Wewnętrznym i koordynowania – kierowania 

i  zarządzania tym oddziałem w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. „Szczegółowe 

prawa  i  obowiązki  Przyjmującego  Zamówienie  -  Lekarza  Koordynatora   Oddziału 

Wewnętrznego”*),

2) nr 3 do umowy nr  SP.DK/11/.........../2013 - harmonogram czasu dyżurów medycznych lekarza 

zatrudnionego na podstawie umowy kontraktowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

3) nr  4  do  umowy  nr  SP.DK/11/........../2013  - miesięczne  sprawozdanie  z  realizacji  udzielania 

świadczeń medycznych.

§ 2
1. Szczegółowy  zakres  obowiązków  Przyjmującego  Zamówienie  określa  Zakres  obowiązków 

stanowiący załącznik do umowy.

2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala odbywać się będzie przy 

udzielaniu  świadczeń stacjonarnych  i  w godzinach ordynacji:  w  dni  robocze od poniedziałku  do 

piątku, w godzinach od 8.00 do 15.35.

Warunki nieobecności
§ 3

1. Strony ustalają, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do nie wykonywania świadczeń zdrowotnych 

w łącznym okresie 25 dni w ciągu roku (z tym że jednorazowo nie więcej niż 14 dni) i nie będzie 

za ten okres otrzymywał wynagrodzenia. Ewentualne dłuższe okresy nie wykonywania świadczeń 

wymagają  uzgodnienia  z  Udzielającym  Zamówienia.  O  zamiarze  skorzystania  z  tego  prawa 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  powiadomić  na  piśmie  Udzielającego  Zamówienia 

z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Udzielający  Zamówienia  nie  może  bez  istnienia  ważnych  powodów odmówić  wyrażenia  zgody 

na przerwę w świadczeniu usług.

3. Określone w § 3  ust.  1  prawo do 25 dni  przerwy w roku kalendarzowym w świadczeniu  usług  

medycznych na rzecz Pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.,  stanowi łączny limit  

przerwy,  określony  w  dniach  na  dany  rok  kalendarzowy,  jaki  maksymalnie  przysługuje 

Przyjmującemu  Zamówienie,  tytułem  świadczenia  usług  medycznych,  bez  względu  na  to, 

czy  świadczy  tylko  usługi  stacjonarne  czy  również  usługi  w  formie  dyżurów  dla  Udzielającego 

Zamówienie.  Wykonywanie  przez  Przyjmującego  Zamówienie  innych  świadczeń  medycznych, 

niż  przewidziane  w  niniejszej  umowie,  również  nie  upoważnia  Przyjmującego  Zamówienie  do 

większej ilości dni przerwy w świadczeniu usług medycznych.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  w  przypadku  nieobecności  wskazać  osobę  Zastępcy 

o takich samych bądź wyższych kwalifikacjach,  spośród innych lekarzy udzielających świadczeń 

Szpitalowi  Powiatowemu w Wyrzysku Sp.  z  o.  o.  na podstawie  umowy o udzielenie  świadczeń 

zdrowotnych.

5. W  przypadku  braku  możliwości  wskazania  Zastępcy,  Przyjmujący  Zamówienie  powinien 

poinformować  o  tym  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  umożliwiającym 

zapewnienie  zastępstwa  na  czas  przerwy  w  udzielaniu  świadczeń  przez  Przyjmującego 

Zamówienie.

6. Jeżeli Zastępcą jest lekarz, z którym Udzielający Zamówienie ma podpisaną umowę zamówienia na 

świadczenia zdrowotne, zastępstwo polega na zamianie czasu pracy w Oddziale pomiędzy lekarzem 

Przyjmującym  Zamówienie  i  lekarzem  zastępującym  Przyjmującego  Zamówienie,  ujętym 

w harmonogramie czasu świadczenia usług w okresie rozliczeniowym. W tej sytuacji wynagrodzenie 

za czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę wypłacane będzie Zastępcy. Za okres 

zastępstwa  Udzielający  Zamówienia  rozlicza  się  indywidualnie  z  Zastępcą  w  ramach  zawartej 

umowy kontraktowej,  bez udziału Przyjmującego Zamówienie.

7. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość Udzielenia zastępstwa 

lekarzowi, z którym Udzielający Zamówienia nie ma podpisanej umowy zamówienia na świadczenia 

zdrowotne.  W  takim  przypadku  Przyjmujący  Zamówienie  zobligowany  jest  dołączyć 

do zawiadomienia,  o którym mowa w  § 3 ust.  1,  kopię wszystkich dokumentów dostarczonych 

Przyjmującemu Zamówienie przez Zastępcę, wymienionych w formularzu ofertowym, niezbędnych 

do podpisania  umowy zlecenia  z  Zastępcą,  wraz z  posiadaną przez Zastępcę aktualną umową 

ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

z uwzględnieniem chorób zakaźnych,  w tym wirusowego zapalenia  wątroby i  wirusa HIV,  wypis 

z  rejestru  podmiotów  leczniczych,  wpis  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich 

-  zaktualizowany,  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (wypis  z  KRS),  zaświadczenie 

o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu numeru NIP,  dyplom lekarza, prawo wykonywania 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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zawodu,  dyplomy  specjalizacji  opis  przebiegu  pracy  zawodowej,  aktualne  badania  lekarskie. 

W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie zawiera odrębną umowę z Zastępcą.

8. W czasie trwania zastępstwa Zastępca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków 

Przyjmującego Zamówienie  wynikających z niniejszej  umowy,  w szczególności  jest  zobowiązany 

do ewidencjonowania udzielonych świadczeń zdrowotnych.

9. Za  nieprawidłowe  wykonywanie  umowy  przez  Zastępcę  w  czasie  nieobecności  Przyjmującego 

Zamówienie wobec Udzielającego Zamówienia odpowiada Zastępca.

10. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Udzielającego  Zamówienia 

o  przyczynie  nieprzewidzianej  nieobecności  w  pracy.  W  takim  przypadku  zastępstwo  na  okres 

nieobecności Przyjmującego Zamówienie jest ustanawiane przez Udzielającego Zamówienia.

11. Za świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zastępcę, Przyjmującemu Zamówienie nie przysługuje 

prawo  do  wynagrodzenia.  Jeżeli  Zastępcą  jest  podmiot,  z  którym  Udzielający  Zamówienia 

ma podpisaną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych - otrzymuje on wynagrodzenie zgodne 

z  wynagrodzeniem  przewidzianym  w  tej  umowie.  W  przypadku  braku  takiej  umowy  Zastępca 

otrzyma  wynagrodzenie  na  podstawie  zawartej  odrębnej  umowy  zlecenia  pomiędzy  Zastępcą 

a Udzielającym Zamówienia.

12. Zgodę  na  zastępstwo  wyraża  Prezes  Zarządu,  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez  Dyrektora 

ds. Lecznictwa  wniosku złożonego w Sekretariacie Szpitala przez Przyjmującego Zamówienie.

13. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

również jako Zastępca, w okolicznościach i na warunkach określonych treścią  § 3.

Postanowienia ogólne
§ 4

1. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  i  uprawnienia  niezbędne 

do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy na terenie działania Udzielającego Zamówienia.

2. O  utracie  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest 

do poinformowania na piśmie Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności fachowych z uwzględnieniem postępu nauk medycznych 

z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z zasadami etyki lekarskiej.

5. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących udzielania 

świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania procedur medycznych.

6. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnego  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych,  z uwzględnieniem chorób 

zakaźnych, w tym wirusowego zapalenia wątroby i wirusa HIV.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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7. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  przed  dniem  obowiązywania  niniejszej  umowy, 

przedłożyć Zleceniodawcy kserokopię ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w odniesieniu do jednego zdarzenia na kwotę co najmniej …………………… euro.

8. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  przez  cały  okres  obowiązywania 

umowy  stałej  sumy  gwarancyjnej  oraz  wartości  ubezpieczenia  i  wznawiania  tej  umowy  w  dniu 

jej wygaśnięcia.

Prawa i obowiązki stron
§ 5

1. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przewidzianych 

niniejszą umową posiada:

1) wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i uprawniające do wykonywania świadczeń opieki  

zdrowotnej objętych niniejszą umową,

2) znajomość obsługi sprzętu, aparatury medycznej oraz komputera i programów informatycznych 

udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia ciągłości świadczeń,

2) dokładnego,  starannego i  systematycznego sporządzania  dokumentacji  medycznej,  zarówno 

w formie papierowej jak i  w formie elektronicznej,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wymogami,  przepisami  i  zasadami  ustalonymi  przez  Udzielającego  Zamówienia,  włącznie 

z wystawianiem zaświadczeń i opinii w imieniu Udzielającego Zamówienia,

3) prawidłowej  klasyfikacji  i  kodowania  procedur  medycznych  w  systemach  informatycznych, 

w powiązaniu z przekazywaniem informacji rozliczeniowej do Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zgodnie z wymogami NFZ oraz Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych  -  wydaną  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  oraz  Międzynarodową 

Klasyfikacją Procedur Medycznych,

4) wykonywania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  z  zachowaniem  należytej  staranności  zgodnie 

z zasadami sztuki lekarskiej oraz wykorzystaniu swoich kwalifikacji zgodnie z postępem wiedzy 

medycznej przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego Zamówienia 

niezbędnych do udzielenia określonego świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie ze standardami 

określonymi przepisami prawa,

5) przestrzegania  przepisów  bezpieczeństwa,  higieny  p.poż.  obowiązujących  w  Szpitalu 

Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu,

6) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

7) dbania  o  udostępnione  przez  Udzielającego  Zamówienie  pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę 

medyczną oraz podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie ich przed kradzieżą 

i zniszczeniem,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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8) przestrzeganie  zasad  wynikających  z  wdrożonego  i  obowiązującego  w  Spółce  systemu 

Zarządzania  Jakością,  zgodnie  z  normą  ISO  9001:2008  -  sposób  realizacji  umowy  przez 

Przyjmującego  Zamówienie  podlega  okresowym  ocenom  na  zasadach  określonych 

w ww.  systemie,

9) poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienie, a po uzyskaniu  zgody 

Udzielającego Zamówienie - poddania się kontroli innych organów i osób,

10)  zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy i informacji z nią związanych,

11) sporządzania dokumentów do celów statystycznych i rozliczeniowych, na żądanie Udzielającego 

Zamówienia, w sposób i w układzie ustalonym przez Udzielającego Zamówienia - wg przepisów 

i postanowień obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

12) Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest posiadać aktualną umowę z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, dającą prawo do orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

13) współdziałania z Zarządem Udzielającego Zamówienia,

14) zachowania tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 

objętych  umową  dotyczących  pacjentów,  pracowników  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o. i samego Udzielającego Zamówienia,

15) bezwzględnego przestrzegania:

a) przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta,

b) postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, a w szczególności: zachowanie życzliwego stosunku 

wobec pacjentów,  zachowanie  życzliwego  stosunku  wobec  współpracującego personelu, 

zachowanie tajemnicy lekarskiej,

c) zarządzeń  Prezesa NFZ,

d) pozostałych przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,

e) przepisów statutu,  regulaminów oraz zarządzeń obowiązujących w Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o.,

f) standardów  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  ustalonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia,

g) prowadzenia  dokumentacji  medycznej  wynikającej  z  obowiązujących  przepisów 

wg  standardów  obowiązujących  u  Udzielającego  Zamówienia  oraz  kodowania  procedur 

medycznych w systemach informatycznych wdrożonych u Udzielającego Zamówienia,

h) pisemnego ustosunkowania  się  do  skargi  pacjenta  na  wykonywaną  przez  siebie  usługę 

i przekazania wyjaśnień do Dyrektora ds. Lecznictwa.

16)W  celu  prawidłowej  realizacji  umowy  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do 

współdziałania  z  innymi  lekarzami  udzielającymi  świadczeń  w  Oddziale  Wewnętrznym,  w 

sposób  umożliwiający  zapewnienie  ciągłości  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  szpitalu, 

zgodnie  z  wymaganiami  wynikającymi  z  umowy  zawartej  przez  Udzielającego  Zamówienia 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zgodnie z zasadami realizacji świadczeń wynikającymi 

z tej umowy.

§ 6
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych w ramach niniejszej 

umowy  w Oddziale Wewnętrznym w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 15.35 w godzinach 

przyjętych w harmonogramie pracy.

2. Realizacja  przedmiotu  umowy  w  danym  dniu  nie  może  zostać  zakończona  przez  Przyjmujący 

Zamówienie przed przekazaniem opieki nad pacjentami innemu lekarzowi (lekarzowi dyżurnemu).

§ 7
1. Przyjmujący  Zamówienie  będzie  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  objętych  umową  w  Oddziale 

Wewnętrznym,  korzystając  nieodpłatnie  ze  sprzętu,  aparatury,  transportu  sanitarnego  i  innych 

środków Udzielający Zamówienia, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu i zobowiązuje 

się używać sprzęt  i  inne środki  określone w ust.  1 w sposób odpowiadający ich właściwościom 

i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP.

3. Przyjmujący Zlecenie jest odpowiedzialny za sprzęt wymieniony w pkt 1.

4. Jeżeli  nastąpiło  uszkodzenie  lub  utrata  sprzętu  wskazanego  w  pkt  1  z  winy  Przyjmującego 

Zamówienie ponosi on za to pełną odpowiedzialność porządkową i finansową.

5. W  przypadkach  sprzecznych  opinii,  czy  uszkodzenie  sprzętu  lub  aparatury  jest  wynikiem 

niewłaściwego  używania  przez Przyjmującego Zamówienie,  czy  też nastąpiło  z  innej  przyczyny, 

wiążącą opinię wydaje serwis autoryzowany lub wskazany przez producenta.

6. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  natychmiastowego  powiadomienia  Dyrektora 

ds.  Lecznictwa,  a  w razie  jego nieobecności  Prezesa Zarządu Spółki  o  awariach sprzętu,  który 

zagraża życiu pacjentów i dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia skutków awarii i innych 

zdarzeń niepożądanych.

7. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki zdrowia pacjenta powstałe na skutek 

wad lub awarii aparatury medycznej Udzielającego Zamówienia, o ile niezwłocznie po dostrzeżeniu 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury poinformował o tym Udzielającego Zamówienia oraz 

zaprzestał  korzystania  z  wadliwej  aparatury,  podjął  wszelkie  możliwe  działania  w  celu 

poinformowania pozostałego personelu medycznego o wadach lub awariach aparatury medycznej 

oraz uniemożliwienia pozostałemu personelowi medycznemu korzystania z wadliwej aparatury.

8. Jeżeli  mimo  dostrzeżenia  nieprawidłowości  nie  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia 

odpowiada za powstałą z tego powodu szkodę na zasadach ogólnych.

§ 8
1. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  ordynowanie  leków,  materiałów 

medycznych, środków leczniczych i pomocniczych.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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2. Ordynowanie  leków  winno  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami 

wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz przepisami wewnętrznymi Udzielającego Zamówienia, 

w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, z właściwie udokumentowanym procesem 

diagnostycznym, mającym na celu określenie prawidłowego leczenia farmakologicznego.

§ 9
1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  osobiście, 

z  zastrzeżeniem § 3,  w taki  sposób,  by nie  obniżając jakości  świadczeń,  prowadzić  racjonalną, 

ekonomiczną  gospodarkę  środkami  farmakologicznymi,  materiałami  i  sprzętem  jednorazowego 

użytku,  krwią  i  preparatami  krwiopochodnymi  oraz  w  zakresie  zlecenia  badań  dodatkowych, 

konsultacji, transportów sanitarnych itp.

2. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalu 

i poza nim określa Regulamin Organizacyjny obowiązujący u Udzielającego Zamówienia i procedury 

ISO. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się ze wskazanym powyżej Regulaminem 

i procedurami ISO.

3. Przyjmujący  Zamówienie  może  kierować  pacjentów  na  leczenie  do  innych  zakładów  opieki 

zdrowotnej, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy 

Udzielającego Zamówienia nie zapewni dalszego leczenia.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zastrzega  sobie  włączenie  określonych  procedur  medycznych, 

w szczególności generujących wysokie koszty do osobistej dyspozycji. Ich zastosowanie wymaga 

pisemnego uzasadnienia i  zgody Udzielającego Zamówienia.

5. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  kierowania  na  badania,  konsultacje  i  zabiegi  

rehabilitacyjne jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione.

6. Przyjmujący Zamówienie ma prawo kierować osoby uprawnione na leczenie uzdrowiskowe.

7. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  udzielania  konsultacji  w  innych  oddziałach  będących 

w strukturze Udzielającego Zamówienia.

8. Przyjmujący  Zamówienie,  leczący  pacjentów  w  szpitalu  zobowiązany  jest,  do  pisemnego 

informowania  lekarza  POZ,  do  którego  zadeklarowany  jest  pacjent,  o  rozpoznaniu,  sposobie 

leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czas okresu ich stosowania i dawkowania oraz 

wyznaczonych wizytach kontrolnych.

§ 10
1. Do realizacji niniejszej umowy Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu 

Zamówienie  nieodpłatny  dostęp  do  środków  znajdujących  się  w  dyspozycji  Udzielającego 

Zamówienia, które są niezbędne w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

1) pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę  medyczną  bezpośrednio  lub  pośrednio  wykorzystywaną 

do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  z  uwzględnieniem  wymagań  jakim  powinny 

te pomieszczenia i aparatura odpowiadać, określonych w odpowiednich przepisach,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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2) nieodpłatny,  ciągły  dostęp  do  badań  diagnostycznych  dla  pacjentów  oddziału,  nieodpłatne 

zaopatrzenie  w  leki  i  środki  farmaceutyczne  określone  w  receptariuszu  szpitalnym,  a  także 

w krew i preparaty krwiopodobne,

3) nieodpłatne  zaopatrzenie  w  niezbędny  sprzęt  jednorazowy  i  inne  materiały  konieczne 

do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych,

4) pomieszczenie  socjalne  (dyżurki  lekarskie)  z  wyposażeniem  w  łączność  telefoniczną, 

stanowiska pracy, zestaw wypoczynkowy.

2. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się  utrzymywać wymienione w ust.  1  rzeczy w należytym 

stanie technicznym oraz zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń.

3. Udzielający  Zamówienie  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie  dostęp 

do dokumentacji medycznej pacjentów objętych przedmiotem umowy.

4. Udzielający  Zamówienia  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie  możliwość 

korzystania  z  konsultacji  specjalistycznych  w  innej  dziedzinie  usług  medycznych  świadczonych 

przez pracowników Udzielającego Zamówienie i  innych Przyjmujących Zamówienie wykonujących 

umowy na rzecz Udzielającego Zamówienie.

5. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  kierowania  na  badania,  konsultacje  i  zabiegi  

rehabilitacyjne  jedynie w  wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione.

6. Przy kierowaniu na badania diagnostyczne laboratoryjne i  obrazowe niezbędne do prawidłowego 

leczenia  pacjentów,  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  wystawiania  skierowań 

obowiązujących Udzielającego Zamówienia, które są drukami wewnętrznymi ścisłego zarachowania.

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zaopatrzyć się w obowiązujące druki osobiście lub przez 

osobę upoważnioną tj. zajmującą się statystyką medyczną Udzielającego Zamówienie i stosować 

zasady wypełnienia i obiegu tych dokumentów obowiązujące u Udzielającego Zamówienie.

8. W przypadku  rozwiązania  umowy  lub  innych  przyczyn  powodujących  nie  udzielanie  świadczeń 

objętych niniejszą umową, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do rozliczenia się z pobranych 

bloczków skierowań.

9. W przypadku zaginięcia lub kradzieży bloczków skierowań, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany 

jest niezwłocznie zawiadomić komórkę Statystyki Medycznej o zaistniałym fakcie.

10. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest  do przestrzegania  wewnętrznych procedur przyjętych 

w Spółce, decyzji Dyrektora ds. Lecznictwa dotyczących organizacji udzielania świadczeń objętych 

przedmiotem  umowy,  przepisów  regulaminowych  wydawanych  w  Spółce  albo  uchwał  Zarządu 

Spółki, o których Przyjmujący Zamówienie został powiadomiony.

§ 11
1. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  poddania  się  kontroli  prawidłowości  wykonania  usługi, 

o której mowa w § 1 umowy.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez osobę upoważnioną przez Prezesa 

Zarządu Zamawiającego lub Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie obowiązujących przepisów 

i inne upoważnione organy.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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3. W  przypadku  ewentualnego  negatywnego  wyniku  kontroli  przeprowadzonej  przez  NFZ  koszty

nałożonych  kar,  za  błędy  poczynione  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  ponosi  Przyjmujący 

Zamówienie.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  ze  strony  Udzielającego  Zamówienia 

lub  upoważnionych  przez  niego  osób,  jak  również  podmiotów  kontrolujących  Udzielającego 

Zamówienia, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności w zakresie:

1) sposobu i zakresu udzielania świadczeń,

2) ilości udzielonych świadczeń,

3) dostępności udzielanych świadczeń,

4) prawidłowości wykorzystywania powierzonych środków.

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania dotyczących go zaleceń pokontrolnych 

zawartych w protokołach kontroli.

6. Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy.

7. Zawinione niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli lub 

wydanym  zaleceniu,  skutkuje  uprawnieniem  Przyjmującego  Zamówienie  do  rozwiązania  umowy 

w trybie natychmiastowym.

§ 12
1. Przyjmujący  Zamówienie  nie  może  w  ramach  wykonywania  niniejszej  umowy  świadczyć  usług 

zdrowotnych na terenie szpitala  osobom nie będącym pacjentami Udzielającego Zamówienia.

2. Przyjmujący  Zamówienie  nie  ma  prawa  pobierania  dla  siebie  żadnych  opłat  od  pacjentów 

za  udzielane  świadczenia  zdrowotne  wykonywane  w  ramach  niniejszej  umowy.  Stwierdzenie 

powyższego faktu skutkować będzie natychmiastowym rozwiązywaniem umowy.

3. W  trakcie  trwania  umowy  Przyjmujący  Zamówienie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  

zaopatruje się w odzież i obuwie ochronne, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz zobowiązuje się do noszenia identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego Zamówienie.

§ 13
1. Za  zrealizowane  usługi  będące  przedmiotem  zamówienia  Przyjmujący  Zamówienie  otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie netto (bez podatku VAT) w następującej wysokości:

• za  wykonywanie  stacjonarnych  świadczeń  medycznych  -  wynagrodzenie  miesięczne 
w kwocie ….............................................................................................................................. zł*),  
(słownie …………..................................................................................................................... zł*).

2. Strony  ustaliły,  że  w  przypadku  osiągnięcia  przez  Oddział  Wewnętrzny  dochodu  w  systemie 

narastającym za dany rok obrachunkowy, Udzielający Zamówienia dokona, po zakończeniu roku 

obrachunkowego,  wypłaty  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  lekarzy  pracujących   w  Oddziale 

Wewnętrznym, w kwocie stanowiącej 5% dochodu  uzyskanego przez Oddział Wewnętrzny w roku 

kalendarzowym.  Z  kwoty  tej  40% wynagrodzenia  zostanie  wypłacone Koordynatorowi  Oddziału, 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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a  pozostałe  60%  tej  kwoty  zostanie  wypłacone  pozostałym  lekarzom  świadczącym  usługi 

na podstawie umowy cywilnoprawnej  w Oddziale, z zastrzeżeniem ust.8.

3. Do  wyliczenia  kwoty  należnego  dodatkowego  wynagrodzenia  za  rok  obrachunkowy, 

dla Koordynatora Oddziału zostanie zastosowany następujący wzór:

DrK = D x 40%
4. Do wyliczenia  kwoty  należnego  dodatkowego wynagrodzenia  za  rok  obrachunkowy,  dla  lekarzy 

pracujących  w tym Oddziale,  poza  Koordynatorem Oddziału,  zostanie  zastosowany następujący 

wzór:

      ΣW (PZ)
     Drl = --------------------- x D x 60%

                         ΣW (ON/D)
gdzie:
Drl:
-  Dodatkowe roczne wynagrodzenie należne dla lekarzy pracujących na Oddziale Wewnętrznym 

za dany rok obrachunkowy,

DrK:
-  Dodatkowe roczne wynagrodzenie należne dla Koordynatorowi Oddziału Wewnętrznego Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. za dany rok obrachunkowy,

P:
- Przychód osiągnięty przez Oddział w danym roku obrachunkowym. Przychód  ustala się wg zasad 

budżetowania objętych polityką rachunkowości Spółki, na podstawie dokonanego rozliczenia z NFZ 

wartości  zrealizowanego  kontraktu  w  tytułu  świadczonych  usług  zdrowotnych  przez  Oddział 

w danym roku, wynikającego z zawartej umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych przez 

Spółkę.  Wartość  przychodu zrealizowana w danym roku,  podlega  umniejszeniu  o  skorygowane, 

przypadają  przypadające  do zwrotu  kwoty przychodu,  w wyniku przeprowadzonej  kontroli  kwoty 

przychodu  przez  NFZ  za  dany  okres  rozliczeniowy,  w  związku  z  nieprawidłowo  dokonanym 

rozliczeniem procedur medycznych w Oddziale,

K:
- Koszty uzyskania przychodu poniesione przez Oddział w danym roku obrachunkowym,

D:
-  Dochód  osiągnięty  przez  Oddział  Wewnętrznym  w  danym  roku   obrachunkowym,  ustalony 

na  podstawie  prowadzonej  w  Spółce  księgowości  rachunkowej,  przy  uwzględnieniu  zasad 

budżetowania, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (P) i kosztami uzyskania przychodu (K) 

tego  Oddziału,

ΣWP (PZ):
-  Wartość wykonanych w roku obrachunkowym procedur medycznych w Oddziale  Wewnętrznym 

przez Przyjmującego Zamówienie,

ΣWP (ON/D):
- Wartość  wykonanych procedur medycznych w Oddziale Wewnętrznym w roku obrachunkowym,
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5. Rozliczenia  pomiędzy  stronami  co  do  wartości  wykonanych  w  roku  kalendarzowym  procedur 

medycznych  oraz  poniesionych  kosztów przez  Przyjmującego  Zamówienie  i  przez  cały  Oddział 

w  związku  z  wykonywanymi  świadczeniami  zdrowotnymi,  dokonywane  będą  narastająco, 

w  okresach  miesięcznych,  po  zweryfikowaniu  wartości  wykonanych  świadczeń,  na  podstawie 

raportów  finansowo-księgowych  wygenerowanych  z  systemu  informatycznego  „Rozliczenie 

udzielonych  świadczeń  zdrowotnych  działalności  podstawowej  Oddziału”  w  ujęciu  ilościowym 

i  wartościowym za dany okres  rozliczeniowy, z zastrzeżeniem ust.7.

6. Po zakończeniu  rocznego okresu obrachunkowego i  po dokonaniu  weryfikacji  wartości  procedur 

wykonanych  przez  Odział,  w  tym  przez  Przyjmującego  Zamówienie  oraz  Wartości  procedur 

wykonanych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym Udzielający Zamówienia sporządzi rozliczenie 

finansowe, które przekaże Przyjmującemu Zamówienie do dnia 31 marca następującego po roku 

obrachunkowym oraz wypłaci dodatkowe wynagrodzenie do wysokości ustalonego limitu rocznego, 

wynikającego z rozliczenia finansowego, z zastrzeżeniem ust.8.

7. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta w ciągu danego roku, dochód, o którym mowa w ust. 2-4 

oraz należne od tego dochodu wynagrodzenie, zostaną ustalone za okres trwania umowy w tym 

roku, a tym samym  rozliczenie  finansowe, o którym mowa w ust. 5 i 6,  obejmie okres trwania  

umowy w danym roku. 

8. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi do dnia 15 kwietnia następującego po roku 

obrachunkowym,  po  wystawieniu  rachunku/faktury*)  przez  Przyjmującego  Zamówienie 

-  na podstawie otrzymanego rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust.  5,  zatwierdzonego 

przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu, pod warunkiem wykonania przez Oddział kontraktu 

zawartego na podstawie umowy z NFZ  za dany rok obrachunkowy.

9. Przyjmujący Zamówienie w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  przedłoży  Udzielającemu  Zamówienia  rachunek/fakturę*) 

wraz z potwierdzonym przez Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienia, sprawozdaniem 

do rozliczenia świadczeń określonych umową, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

10. Termin zapłaty Strony ustaliły  do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

Przyjmujący Zamówienie przedłożył rachunek/fakturę* Udzielającemu Zamówienie. 

11. Podstawą  zapłaty  należności  będzie  wystawiony  przez  Przyjmującego  Zamówienie 

rachunek/faktura*)  za  dany  miesiąc  i  przedłożony  Udzielającemu  Zamówienie 

wraz ze sprawozdaniem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

12. Rachunek/faktura*) powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez Koordynatora 

Oddziału oraz Dyrektora ds. Lecznictwa.

13. Należne  Przyjmującemu  Zamówienie  wynagrodzenie  Udzielający  Zamówienia  płacić  będzie 

przelewem na wskazane przez Przyjmującego Zamówienie konto bankowe.

14. W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  miesięcznym  raporcie  z  realizacji  umowy  termin 

zapłaty,  o  którym mowa w ust.  10,  ulega  przesunięciu  i  zaczyna biec  od dnia  złożenia  raportu  

poprawionego.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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15. Udzielający Zamówienia ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia wynikającego z realizowanej 

umowy  o  udokumentowaną  pełną  kwotę  kary  oraz  o  inne  szkody,  do  wyrównania  których 

zobowiązano Przyjmującego Zamówienie.

16. Przyjmujący  Zamówienie  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należności,  o  których  mowa  powyżej 

z bieżącego rachunku/faktury VAT*).

17. Rachunek/faktura*), o którym mowa w pkt. 2 powinien zawierać:

18. określenie dowodu i kolejny numer,

19. Nr NIP , Nr REGON

1) określenie dowodu i kolejny numer,

2) Nr NIP , Nr REGON

3) Określenie miesiąca w którym realizowane były świadczenia,

4) określenie stron (nazwy i adresy),

5) określenie terminu udzielania świadczeń zdrowotnych,

6) datę wystawienia rachunku/ faktury*),

7) ogółem należność za udzielone świadczenia w rozliczanym miesiącu,

8) podpis wystawcy rachunku,

9) pieczęć praktyki lekarskiej.

Zakaz konkurencji
§ 14

1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  w  okresie  zatrudnienia  u  Udzielającego  Zamówienia 

nie  prowadzić  działalności  konkurencyjnej  w  stosunku  do  działalności  prowadzonej 

przez Udzielającego Zamówienia.

2. Za działalność konkurencyjną uważa się  działalność zarobkową (niezależnie od formy w jakiej jest 

prowadzona)  która  przynajmniej  częściowo  pokrywa  się  swoim  zakresem  z  obowiązkami 

wykonywanymi  na  rzecz  Udzielającego  Zamówienia  i  wykonywana jest  dla  tego  samego kręgu 

odbiorców.

Okres obowiązywania umowy
§ 15

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od ....................... do ................... .

Rozwiązanie umowy
§ 16

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w następujących okolicznościach:

1) naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron,

2) jeżeli  w  wyniku  kontroli  wykonania  umowy  i  realizacji  zaleceń  pokontrolnych  stwierdzono 

niewypełnienie warunków umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub wadliwe jej wykonanie, 
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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w  szczególności  ograniczenie  dostępności  świadczeń  zdrowotnych,  zawężenie  ich  zakresu 

lub złą jakość świadczeń, błędne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej.

2. W  każdym  czasie,  strony  mają  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 17
1. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Przyjmujący Zamówienie rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy,

2) wygasła  umowa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  Przyjmującego  Zamówienie,

a Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył nowej umowy,

3) doszło do udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające wymaganych 

kwalifikacji,

4) stwierdzono przedstawienie przez Przyjmującego Zamówienie nieprawdziwych lub niezgodnych 

ze stanem faktycznym danych lub informacji, nie będących dla Narodowego Funduszu Zdrowia 

podstawą do ustalenia kwoty finansowania świadczeń,

5) trwałego  zaprzestania  przez  Przyjmującego  Zamówienie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

objętych umową,

6) w przypadku utraty przez Przyjmującego Zamówienie prawa wykonywania zawodu,

7) zaistnienia  okoliczności,  które  stanowią  przyczyny  do  nałożenia  kary  umownej 

przez Udzielającego Zamówienia,

8) popełnienia  przez  Przyjmującego  Zamówienie  przestępstwa  lub  wykroczenia  przeciwko 

zasadom etyki zawodowej, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu,

9) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital,

10) wykonywania  obowiązków  objętych  umową,  przez  Przyjmującego  Zamówienie  w  stanie 

wskazującym na spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,

2. Przez rażące naruszenie postanowień umowy należy rozumieć: ograniczenie zakresu i obniżenie 

jakości  świadczeń,  nie  przestrzeganie  harmonogramów  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych, 

wykonywanie świadczeń niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej i zasadami etyki 

zawodowej,  uzasadnionych  skarg  pacjentów  uznanych  przez  Udzielającego  Zamówienia, 

jeśli  związane  są  one  z  naruszeniem  postanowień  niniejszej  umowy  lub  przepisów  prawnych 

regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych.

§ 18
1. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Udzielający  Zamówienia  nie  dokonał  zapłaty  wynagrodzenia  za  udzielone  świadczenia 

zdrowotne przez 60 dni od upływu terminu zapłaty,

2) Udzielający Zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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§ 19
1. Obowiązki  w  zakresie  zobowiązań  podatkowych,  ubezpieczenia  społecznego  i  zdrowotnego 

wynikające z wykonywania umowy spoczywają na Przyjmującym Zamówienie.

Kary umowne
§ 20

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy,  Udzielający Zamówienia może 

nałożyć  na  Przyjmującego  Zamówienie  karę  umowną  do  10%  wartości  umowy  z  miesiąca 

poprzedzającego zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie warunków umowy w następujących 

przypadkach:

1) nieudzielania świadczeń w czasie i  miejscu ustalonym w sposób określony w przedmiotowej  

umowie,

2) udaremniania  kontroli  przez  Szpital  lub  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  albo  niewykonania 

w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych,

3) nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W  przypadku,  gdy  zastrzeżona  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  przez  Udzielającego 

Zmówienie szkody, Udzielającego Zmówienie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

4. Trzecia  uzasadniona,  w  ocenie  Udzielającego  Zamówienie,  skarga  pacjenta,  członka  rodziny 

lub opiekuna, stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie § 17.

5. Jeżeli zdarzenie, będące przyczyną nałożenia kary umownej, wydarzyło się w pierwszym miesiącu 

wykonania  umowy,  kara  umowna  wynosi  10%  wartości  brutto  określonej  w  wystawionej 

przez  Przyjmującego  Zamówienie  fakturze,  a  gdy  faktura  nie  została  wystawiona  -  5% 

wynagrodzenia za miesiąc, obliczonego na podstawie złożonej przez Przyjmującego Zamówienie 

oferty.

6. Kary  umowne  pobiera  się  niezależnie  od  tego,  że  umowa  z  tych  samych  przyczyn,  które 

były podstawą jej nałożenia, została wypowiedziana lub rozwiązana.

Zasady odpowiedzialności
§ 21

1. Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

przedmiotu umowy przez Przyjmującego Zamówienie, ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia 

Przyjmujący Zamówienie.

2. Jeżeli do naprawienia szkody został zobowiązany Szpital, a do jej wyrządzenia doszło na skutek 

działania  Przyjmującego  Zamówienie,  Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  zwrócić 

Udzielającemu  Zamówienia  wszystkie  koszty,  związane  z  obowiązkiem  naprawienia  szkody 

przez Szpital,  w tym koszty  opłat  i  wydatków w postępowaniu sądowym lub przed wojewódzką 

komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i wynagrodzenia pełnomocnika - także jeżeli  

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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do naprawienia  tej  szkody,  doszło  wskutek zawarcia  ugody pomiędzy Udzielającym Zamówienia 

lub jego ubezpieczycielem, a poszkodowanym.

3. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  także  odpowiedzialność  za  straty  i  szkody,  nie  mieszczące  się 

w  zakresie  określonym  w  ust.  1,  wyrządzone  Szpitalowi  w  związku  z  wykonywaniem  umowy, 

a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.

4. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  Udzielający  Zamówienia  stwierdza 

zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 i wskazuje propozycję naprawienia szkody lub likwidacji  

straty,  a  w  razie  nie  wyrażenia  zgody  na  nie  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  Udzielający 

Zamówienia będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu przed sądem.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje także szkody następcze tj. szkody, których 

bezpośrednią  przyczyną  nie  jest  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  niniejszej  umowy, 

ale  których  przyczyną  jest  zdarzenie,  które  wywołało  szkodę  na  skutek  niewykonania  lub 

nienależytego wykonania umowy.

6. Przyjmujący  Zamówienie odpowiada  za naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Zasady kontroli
§ 22

1. Kontrolę  nad  realizacją  świadczeń  medycznych  objętych  niniejszą  umową  sprawuje  Dyrektor 

ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienie.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia, a w szczególności kontroli 

sposobu  i  zakresu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  a  także  gospodarowania  mieniem 

zakładu,

2) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo-rozliczeniowej,

3) właściwej kwalifikacji wykonanych procedur medycznych,

4) poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Udzielający Zamówienie podpisał 

umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

5) przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zasad  wynikających  z  ustawy  z  dnia 

29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  133,  poz.  883,  ze  zm.)  

oraz zachowania tajemnicy, co do wszelkich informacji o pacjencie i stanie jego zdrowia, jakie 

uzyska przy wykonywaniu umowy,

6) znajomości i  przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta,

7) znajomości i przestrzegania regulaminów, obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

8) znajomości i przestrzegania standardów, procedur i  zasad udzielania świadczeń zdrowotnych 

ustalonych przez Udzielającego Zamówienie.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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Postanowienia końcowe
§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zawadzie 

lekarza i  lekarza dentysty  (t.  j.  Dz.  U.  z 2011 r.,  Nr  277,  poz.  1634 ze zm.),  przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 217).

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, 

a jeśli  nie przyniosą one skutku,  to  sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla  siedziby Udzielającego 

Zamówienia.

§ 24
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji  niniejszej umowy oraz wszelkich 

danych pozyskanych w związku z realizacją umowy.

§ 25
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla  każdej ze  stron.

…..................................................... ….......................................................

 UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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Zał. Nr 8a do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11. 2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

WZÓR

UMOWA  NR SP.DK.11/......../2013
O UDZIELANIE  STACJONARNYCH  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
W  ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

W SZPITALU POWIATOWYM W WYRZYSKU SP. Z O.O.

Zawarta w dniu …………… 2013 r. w Wyrzysku pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.
z siedzibą: przy ul. 22 Stycznia 41; 89-300 Wyrzysk

NIP 764-26-40-360

REGON 301457850

reprezentowanym przez: Annę Borowską – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Udzielającym Zamówienia”, a:

….........................................................................................................................................................................

z siedzibą: ...........................................................................................................................................................

NIP …...................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: …..............................................................................................................................

zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”

o następującej treści:

Na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  konkursowego  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  z  dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia  

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2008 r.,  

Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:
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Przedmiot  umowy
§ 1

1. Udzielający  Zamówienia  zleca,  a  Przyjmujący  Zamówienie  przyjmuje  zamówienie  na  udzielanie 

świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych statutową działalnością Udzielającego Zamówienia.

2. Miejscem  udzielania  wyżej  wymienionych  świadczeń  zdrowotnych  jest  siedziba  Udzielającego 

Zamówienia – w szczególności Oddział Wewnętrzny  Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

3. Strony   niniejszej  umowy ustaliły,  że  w  razie  potrzeby  Przyjmujący  zamówienie  będzie  udzielał 

świadczeń  zdrowotnych  również  odpowiednio  na  rzecz  Pacjentów  Poradni  POZ,  Poradni 

specjalistycznych, Izby Przyjęć oraz Oddziałów szpitalnych, nie wymienionych w §1 ust.2 umowy.

4. Udzielający Zamówienia  zleca:  świadczenie  stacjonarnych  usług  zdrowotnych  w Oddziale 
Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

5. Przyjmujący  Zamówienie,  w  ramach  niniejszej  umowy,  zobowiązany  jest  również  do  udzielania 

konsultacji wewnątrzszpitalnych oraz przyjmowania pacjentów w Izbie Przyjęć.

6. Integralną częścią umowy jest  załącznik*)

1) nr 2  do umowy nr  SP.DK/11/......../2013 o udzielanie   stacjonarnych świadczeń zdrowotnych 

w  dziedzinie  chorób  wewnętrznych  w  Oddziale  Wewnętrznym  w   Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o.,

2) nr  3 do umowy nr  SP.DK/11/......../2013 - harmonogram czasu dyżurów medycznych lekarza 

zatrudnionego na podstawie umowy kontraktowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

3) nr  4  do  umowy  nr  SP.DK/11/......../2013  - miesięczne  sprawozdanie  z  realizacji  udzielania 

świadczeń medycznych.

§ 2
1. Szczegółowy  zakres  obowiązków  Przyjmującego  Zamówienie  określa  Zakres  obowiązków 

stanowiący załącznik do umowy.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych w ramach niniejszej 

umowy w Oddziale Wewnętrznym w dni robocze od godziny 8.00 do 15.35 w godzinach przyjętych 

w harmonogramie pracy.

Warunki nieobecności
§ 3

1. Strony ustalają, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do nie wykonywania świadczeń zdrowotnych 

w łącznym okresie 25 dni w ciągu roku (z tym, że jednorazowo nie więcej niż 14 dni) i nie będzie 

za ten okres otrzymywał wynagrodzenia. Ewentualne dłuższe okresy nie wykonywania świadczeń 

wymagają  uzgodnienia  z  Udzielającym  Zamówienia.  O  zamiarze  skorzystania  z  tego  prawa 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  powiadomić  na  piśmie  Udzielającego  Zamówienia 

z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Udzielający  Zamówienia  nie  może  bez  istnienia  ważnych  powodów odmówić  wyrażenia  zgody 

na przerwę w świadczeniu usług.

3. Określone w § 3  ust.  1  prawo do 25 dni  przerwy w roku kalendarzowym w świadczeniu  usług  

medycznych na rzecz Pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.,  stanowi łączny limit  

przerwy,  określony  w  dniach  na  dany  rok  kalendarzowy,  jaki  maksymalnie  przysługuje 

Przyjmującemu  Zamówienie  tytułem  świadczenia  usług  medycznych,  bez  względu  na  to, 

czy  świadczy  tylko  usługi  stacjonarne  czy  również  usługi  w  formie  dyżurów  dla  Udzielającego 

Zamówienie.  Wykonywane  przez  Przyjmującego  Zamówienie  innych   świadczeń  medycznych, 

niż  przewidziane  w  niniejszej  umowie  również  nie  upoważnia  Przyjmującego  Zamówienie 

do większej ilości dni przerwy w świadczeniu usług medycznych.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  w  przypadku  nieobecności  wskazać  osobę  Zastępcy, 

- spośród innych lekarzy udzielających świadczeń Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Sp. z o. o. 

na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych.

5. W  przypadku  braku  możliwości  wskazania  Zastępcy,  Przyjmujący  Zamówienie  powinien 

poinformować  o  tym  Koordynatora  Oddziału  oraz  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  z  odpowiednim 

wyprzedzeniem umożliwiającym zapewnienie zastępstwa na czas przerwy w udzielaniu świadczeń 

przez Przyjmującego  Zamówienie.

6. Jeżeli  Zastępcą jest lekarz, z którym Udzielający Zamówienie ma podpisaną umowę zamówienia 

na  świadczenia  zdrowotne,  zastępstwo  polega  na  zamianie  czasu  pracy  w  Oddziale  pomiędzy 

lekarzem Przyjmującym Zamówienie i lekarzem zastępującym Przyjmującego Zamówienie, ujętym 

w harmonogramie czasu świadczenia usług w okresie rozliczeniowym. W  tej sytuacji wynagrodzenie 

za czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę wypłacane będzie Zastępcy. Za okres 

zastępstwa  Udzielający  Zamówienia  rozlicza  się  indywidualnie  z  Zastępcą  w  ramach  zawartej 

umowy kontraktowej,  bez udziału Przyjmującego Zamówienie.

7. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość udzielenia zastępstwa 

lekarzowi, z którym Udzielający Zamówienia nie ma podpisanej umowy zamówienia na świadczenia 

zdrowotne.  W  takim  przypadku  Przyjmujący  Zamówienie  zobligowany  jest  dołączyć 

do zawiadomienia, o którym mowa w  § 2 ust.  1,  kopię wszystkich dokumentów dostarczonych 

Przyjmującemu Zamówienie przez Zastępcę, wymienionych w formularzu ofertowym,  niezbędnych 

do podpisania  umowy zlecenia  z  Zastępcą,  wraz z  posiadaną przez Zastępcę aktualną umową 

ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

z uwzględnieniem chorób zakaźnych,  w tym wirusowego zapalenia  wątroby i  wirusa HIV,  wypis 

z  rejestru  podmiotów  leczniczych,  wpis  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich 

-  zaktualizowany,  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (wypis  z  KRS),  zaświadczenie 

o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu numeru NIP, dyplom lekarza, prawo wykonywania 

zawodu, dyplomy specjalizacji opis przebiegu pracy zawodowej, aktualne badania lekarskie. W takiej  

sytuacji Przyjmujący Zamówienie zawiera odrębną umowę z Zastępcą.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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8. W czasie trwania zastępstwa Zastępca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków 

Przyjmującego Zamówienie  wynikających z niniejszej  umowy,  w szczególności  jest  zobowiązany 

do ewidencjonowania udzielonych świadczeń zdrowotnych.

9. Za  nieprawidłowe  wykonywanie  umowy  przez  Zastępcę  w  czasie  nieobecności  Przyjmującego 

Zamówienie wobec Udzielającego Zamówienia odpowiada Zastępca.

10. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Udzielającego  Zamówienia 

o  przyczynie  nieprzewidzianej  nieobecności  w  pracy.  W  takim  przypadku  zastępstwo  na  okres 

nieobecności Przyjmującego Zamówienie jest ustanawiane przez Udzielającego Zamówienia.

11. Za świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zastępcę, Przyjmującemu Zamówienie nie przysługuje 

prawo  do  wynagrodzenia.  Jeżeli  Zastępcą  jest  podmiot,  z  którym  Udzielający  Zamówienia  ma 

podpisaną  umowę  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  -  otrzymuje  on  wynagrodzenie  zgodne 

z wynagrodzeniem przewidzianym w tej umowie.

12. W przypadku braku takiej umowy, Zastępca otrzyma wynagrodzenie na podstawie zawartej odrębnej 

umowy zlecenia pomiędzy Zastępcą a Udzielającym Zamówienia.

13. Zgodę  na  zastępstwo  wyraża  Prezes  Zarządu,  po  pozytywnym zaopiniowaniu,  przez  Dyrektora 

ds. Lecznictwa, wniosku złożonego w Sekretariacie Szpitala przez Przyjmującego Zamówienie.

14. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

również jako Zastępca, w okolicznościach i na warunkach określonych treścią  § 3.

Postanowienia ogólne
§ 4

1. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  i  uprawnienia  niezbędne 

do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy na terenie działania Udzielającego Zamówienia. 

2. O  utracie  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  1  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest 

do poinformowania na piśmie Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności fachowych z uwzględnieniem postępu nauk medycznych 

z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z zasadami etyki lekarskiej.

5. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących udzielania 

świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania procedur medycznych.

6. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnego  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych,  z uwzględnieniem chorób 

zakaźnych, w tym wirusowego zapalenia wątroby i wirusa HIV.

7. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  przed  dniem  obowiązywania  niniejszej  umowy, 

przedłożyć  Udzielającemu  Zamówienie  kserokopię  ważnej  umowy  ubezpieczenia 

od  odpowiedzialności  cywilnej  w  odniesieniu  do  jednego  zdarzenia,  na  kwotę  co  najmniej  

…………………… euro.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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8. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  przez  cały  okres  obowiązywania 

umowy  stałej  sumy  gwarancyjnej  oraz  wartości  ubezpieczenia  i  wznawiania  tej  umowy  w  dniu 

jej wygaśnięcia.

Prawa i obowiązki stron
§ 5

1. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przewidzianych 

niniejszą umową posiada:

1) wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i uprawniające do wykonywania świadczeń opieki  

zdrowotnej objętych niniejszą umową,

2) znajomość obsługi sprzętu, aparatury medycznej oraz komputera i programów informatycznych 

udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia ciągłości świadczeń,

2) dokładnego,  starannego i  systematycznego sporządzania  dokumentacji  medycznej,  zarówno 

w formie papierowej jak i  w formie elektronicznej,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wymogami,  przepisami  i  zasadami  ustalonymi  przez  Udzielającego  Zamówienia,  włącznie 

z wystawianiem zaświadczeń i opinii w imieniu Udzielającego Zamówienia,

3) prawidłowej  klasyfikacji  i  kodowania  procedur  medycznych  w  systemach  informatycznych, 

w powiązaniu z przekazywaniem informacji rozliczeniowej do Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zgodnie z wymogami NFZ oraz Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych  -  wydaną  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  oraz  Międzynarodową 

Klasyfikacją Procedur Medycznych,

4) wykonywania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  z  zachowaniem  należytej  staranności  zgodnie 

z zasadami sztuki lekarskiej oraz wykorzystaniu swoich kwalifikacji zgodnie z postępem wiedzy 

medycznej przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego Zamówienia 

niezbędnych do udzielenia określonego świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie ze standardami 

określonymi przepisami prawa,

5) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa,  higieny pracy i  p.poż.  obowiązujących w Szpitalu 

Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu,

6) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

7) dbania  o  udostępnione  przez  Udzielającego  Zamówienie  pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę 

medyczną oraz podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie ich przed kradzieżą 

i zniszczeniem,

8) przestrzeganie  zasad  wynikających  z  wdrożonego  i  obowiązującego  w  Spółce  systemu 

Zarządzania  Jakością,  zgodnie  z  normą  ISO  9001:2000  -  sposób  realizacji  umowy 

przez  Przyjmującego  Zamówienie  podlega  okresowym  ocenom  na  zasadach  określonych 

w ww.  systemie,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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9) poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienie, a po uzyskaniu zgody 

Udzielającego Zamówienie - poddania się kontroli innych organów i osób,

10) zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy i informacji z nią związanych,

11) sporządzania dokumentów do celów statystycznych i rozliczeniowych, na żądanie Udzielającego 

Zamówienia, w sposób i w układzie ustalonym przez Udzielającego Zamówienia - wg przepisów 

i postanowień obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

12) Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest posiadać aktualną umowę z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, dającą prawo do orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

13) współdziałania z Zarządem Udzielającego Zamówienia,

14) zachowania tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 

objętych  umową  dotyczących  pacjentów,  pracowników  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o. i samego Udzielającego Zamówienia,

15) bezwzględnego przestrzegania:

a) przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta,

b) postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, a w szczególności: zachowanie życzliwego stosunku 

wobec pacjentów,  zachowanie  życzliwego  stosunku  wobec  współpracującego personelu, 

zachowanie tajemnicy lekarskiej,

c) zarządzeń Prezesa NFZ,

d) pozostałych przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,

e) przepisów statutu, regulaminów oraz  zarządzeń obowiązujących w Szpitalu Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o.,

f) standardów  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  ustalonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia,

g) prowadzenia  dokumentacji  medycznej  wynikającej  z  obowiązujących  przepisów 

wg  standardów  obowiązujących  u  Udzielającego  Zamówienia  oraz  kodowania  procedur 

medycznych w systemach informatycznych wdrożonych u Udzielającego Zamówienia,

h) pisemnego ustosunkowania  się  do  skargi  pacjenta  na  wykonywaną  przez  siebie  usługę 

i przekazania wyjaśnień do Dyrektora ds. Lecznictwa.

16)W  celu  prawidłowej  realizacji  umowy  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się 

do  współdziałania  z  innymi  lekarzami  udzielającymi  świadczeń  w  Oddziale  Wewnętrznym, 

w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości  udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, 

zgodnie  z  wymaganiami  wynikającymi  z  umowy  zawartej  przez  Udzielającego  Zamówienia 

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zgodnie z zasadami realizacji świadczeń wynikającymi 

z tej umowy.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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§ 6
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych w ramach niniejszej 

umowy w Oddziale Wewnętrznym w dni robocze od godziny 8.00 do 15.35 w godzinach przyjętych 

w harmonogramie pracy.

2. Realizacja przedmiotu umowy w danym dniu nie może zostać zakończona przez Przyjmującego 

Zamówienie przed przekazaniem opieki nad pacjentami innemu lekarzowi (lekarzowi dyżurnemu).

§ 7
1. Przyjmujący  Zamówienie  będzie  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  objętych  umową  w  Oddziale 

Wewnętrznym,  korzystając  nieodpłatnie  ze  sprzętu,  aparatury,  transportu  sanitarnego  i  innych 

środków Udzielającego Zamówienie, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu i zobowiązuje 

się używać sprzęt  i  inne środki  określone w ust.  1 w sposób odpowiadający ich właściwościom 

i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP.

3. Przyjmujący Zamówienie  jest odpowiedzialny za sprzęt wymieniony w pkt 1.

4. Jeżeli  nastąpiło  uszkodzenie  lub  utrata  sprzętu  wskazanego  w  pkt  1  z  winy  Przyjmującego 

Zamówienie ponosi on za to pełną odpowiedzialność porządkową i finansową.

5. W  przypadkach  sprzecznych  opinii,  czy  uszkodzenie  sprzętu  lub  aparatury  jest  wynikiem 

niewłaściwego  używania  przez Przyjmującego Zamówienie,  czy  też nastąpiło  z  innej  przyczyny, 

wiążącą opinię wydaje serwis autoryzowany lub wskazany przez producenta.

6. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  natychmiastowego  powiadomienia  Dyrektora 

ds.  Lecznictwa,  a  w  razie  jego  nieobecności  Prezesa  Zarządu  Spółki,  o  awariach  sprzętu, 

który  zagraża życiu  pacjentów i  dołożenia  wszelkich starań  w celu  ograniczenia  skutków awarii 

i innych zdarzeń niepożądanych.

7. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki zdrowia pacjenta powstałe na skutek 

wad lub awarii aparatury medycznej Udzielającego Zamówienia, o ile niezwłocznie po dostrzeżeniu 

nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  aparatury  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia 

oraz  zaprzestał  korzystania  z  wadliwej  aparatury,  podjął  wszelkie  możliwe  działania 

w  celu  poinformowania  pozostałego  personelu  medycznego  o  wadach  lub  awariach  aparatury 

medycznej  oraz  uniemożliwienia  pozostałemu  personelowi  medycznemu  korzystania  z  wadliwej 

aparatury.

8. Jeżeli  mimo  dostrzeżenia  nieprawidłowości  nie  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia 

odpowiada za powstałą z tego powodu szkodę na zasadach ogólnych.

§ 8
1. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  ordynowanie  leków,  materiałów 

medycznych, środków leczniczych i pomocniczych.
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2. Ordynowanie  leków  winno  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami 

wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz przepisami wewnętrznymi Udzielającego Zamówienia, 

w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, z właściwie udokumentowanym procesem 

diagnostycznym, mającym na celu określenie prawidłowego leczenia farmakologicznego.

§ 9
1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  osobiście, 

z  zastrzeżeniem § 3,  w taki  sposób,  by nie  obniżając jakości  świadczeń,  prowadzić  racjonalną, 

ekonomiczną  gospodarkę  środkami  farmakologicznymi,  materiałami  i  sprzętem  jednorazowego 

użytku,  krwią  i  preparatami  krwiopochodnymi  oraz  w  zakresie  zlecenia  badań  dodatkowych, 

konsultacji, transportów sanitarnych itp.

2. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalu 

i poza nim określa Regulamin Organizacyjny obowiązujący u Udzielającego Zamówienia i procedury 

ISO. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się ze wskazanym powyżej Regulaminem 

i procedurami ISO.

3. Przyjmujący  Zamówienie  może  kierować  pacjentów  na  leczenie  do  innych  zakładów  opieki 

zdrowotnej, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy 

Udzielającego Zamówienia nie zapewni dalszego leczenia.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zastrzega  sobie  włączenie  określonych  procedur  medycznych, 

w szczególności generujących wysokie koszty do osobistej dyspozycji. Ich zastosowanie wymaga 

pisemnego uzasadnienia i  zgody Udzielającego Zamówienia.

5. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  kierowania  na  badania,  konsultacje  i  zabiegi  

rehabilitacyjne jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione.

6. Przyjmujący Zamówienie ma prawo kierować osoby uprawnione na leczenie uzdrowiskowe.

7. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  udzielania  konsultacji  w  innych  oddziałach  będących 

w strukturze Udzielającego Zamówienia.

8. Przyjmujący  Zamówienie,  leczący  pacjentów  w  szpitalu  zobowiązany  jest  do  pisemnego 

informowania  lekarza  POZ,  do  którego  zadeklarowany  jest  pacjent,  o  rozpoznaniu,  sposobie 

leczenia,  rokowaniu,  ordynowanych  lekach,  w  tym  czas  okresu  ich  stosowania  i  dawkowania 

oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

§ 10
1. Do realizacji niniejszej umowy Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu 

Zamówienie  nieodpłatny  dostęp  do  środków  znajdujących  się  w  dyspozycji  Udzielającego 

Zamówienia, które są niezbędne w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

1) pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę  medyczną  bezpośrednio  lub  pośrednio  wykorzystywaną 

do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  z  uwzględnieniem  wymagań  jakim  powinny 

te pomieszczenia i aparatura odpowiadać, określonych w odpowiednich przepisach,
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2) nieodpłatny,  ciągły  dostęp  do  badań  diagnostycznych  dla  pacjentów  oddziału,  nieodpłatne 

zaopatrzenie  w  leki  i  środki  farmaceutyczne  określone  w  receptariuszu  szpitalnym, 

a także w krew i preparaty krwiopodobne,

3) nieodpłatne  zaopatrzenie  w  niezbędny  sprzęt  jednorazowy  i  inne  materiały  konieczne 

do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych,

4) pomieszczenie  socjalne  (dyżurki  lekarskie)  z  wyposażeniem  w  łączność  telefoniczną, 

stanowiska pracy, zestaw wypoczynkowy.

3. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się  utrzymywać wymienione w ust.  1  rzeczy w należytym 

stanie technicznym oraz zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń.

4. Udzielający  Zamówienie  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie  dostęp 

do dokumentacji medycznej pacjentów objętych przedmiotem umowy.

5. Udzielający  Zamówienia  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie  możliwość 

korzystania  z  konsultacji  specjalistycznych  w  innej  dziedzinie  usług  medycznych  świadczonych 

przez pracowników Udzielającego Zamówienie i  innych Przyjmujących Zamówienie wykonujących 

umowy na rzecz Udzielającego Zamówienie.

6. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  kierowania  na  badania,  konsultacje  i  zabiegi  

rehabilitacyjne  jedynie w  wypadkach, gdy jest to  celowe i uzasadnione.

7. Przy kierowaniu na badania diagnostyczne, laboratoryjne i obrazowe niezbędne do prawidłowego 

leczenia  pacjentów,  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  wystawiania  skierowań 

obowiązujących Udzielającego Zamówienia, które są drukami wewnętrznymi ścisłego zarachowania.

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zaopatrzyć się w obowiązujące druki osobiście lub przez 

osobę upoważnioną tj. zajmującą się statystyką medyczną Udzielającego Zamówienie i stosować 

zasady wypełnienia i obiegu tych dokumentów obowiązujące u Udzielającego Zamówienie.

9. W przypadku  rozwiązania  umowy  lub  innych  przyczyn  powodujących  nie  udzielanie  świadczeń 

objętych niniejszą umową, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do rozliczenia się z pobranych 

bloczków skierowań.

10. W przypadku zaginięcia lub kradzieży bloczków skierowań, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany 

jest niezwłocznie zawiadomić komórkę Statystyki Medycznej o zaistniałym fakcie.

11. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest  do przestrzegania  wewnętrznych procedur przyjętych 

w Spółce, decyzji Dyrektora ds. Lecznictwa dotyczących organizacji udzielania świadczeń objętych 

przedmiotem  umowy,  przepisów  regulaminowych  wydawanych  w  Spółce  albo  uchwał  Zarządu 

Spółki, o których Przyjmujący Zamówienie został powiadomiony.

§ 11
1. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  poddania  się  kontroli  prawidłowości  wykonania  usługi, 

o której mowa w § 1 umowy.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez osobę upoważnioną przez Prezesa 

Zarządu Udzielającego Zamówienie lub Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie obowiązujących 

przepisów i inne upoważnione organy.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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3. W  przypadku  ewentualnego  negatywnego  wyniku  kontroli  przeprowadzonej  przez  NFZ  koszty 

nałożonych  kar   za  błędy  poczynione  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  ponosi  Przyjmujący 

Zamówienie.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  ze  strony  Udzielającego  Zamówienia 

lub  upoważnionych  przez  niego  osób,  jak  również  podmiotów  kontrolujących  Udzielającego 

Zamówienia, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności w zakresie:

1) sposobu i zakresu udzielania świadczeń,

2) ilości udzielonych świadczeń,

3) dostępności udzielanych świadczeń,

4) prawidłowości wykorzystywania powierzonych środków.

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania dotyczących go zaleceń pokontrolnych 

zawartych w protokołach kontroli.

6. Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy.

7. Zawinione niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli  

lub wydanym zaleceniu, skutkuje uprawnieniem Przyjmującego Zamówienie do rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym.

§ 12
1. Przyjmujący  Zamówienie  nie  może  w  ramach  wykonywania  niniejszej  umowy  świadczyć  usług 

zdrowotnych na terenie szpitala osobom nie będącym pacjentami Udzielającego Zamówienia.

2. Przyjmujący  Zamówienie  nie  ma  prawa  pobierania  dla  siebie  żadnych  opłat  od  pacjentów 

za  udzielane  świadczenia  zdrowotne  wykonywane  w  ramach  niniejszej  umowy.  Stwierdzenie 

powyższego faktu skutkować będzie natychmiastowym rozwiązywaniem umowy.

3. W  trakcie  trwania  umowy,  Przyjmujący  Zamówienie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt 

zaopatruje się w odzież i obuwie ochronne, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz zobowiązuje się do noszenia identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego Zamówienie.

§ 13
1. Za zrealizowane usługi będące przedmiotem zamówienia Przyjmujący Zamówienie otrzyma

wynagrodzenie w kwocie netto (bez podatku VAT) w następującej wysokości:

za  wykonywanie  stacjonarnych  świadczeń  medycznych  -  wynagrodzenie  miesięczne 
w  kwocie  …..............................................................................................................................  zł*),  
(słownie …………........................................................................................................................... zł*).

2. Strony  ustaliły,  że  w  przypadku  osiągnięcia  przez  Oddział  Wewnętrzny  dochodu  w  systemie 

narastającym za dany rok obrachunkowy, Udzielający Zamówienia dokona, po zakończeniu roku 

obrachunkowego,  wypłaty  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  lekarzy  pracujących   w  Oddziale 

Wewnętrznym, w kwocie stanowiącej 5% dochodu  uzyskanego przez Oddział Wewnętrzny w roku 

kalendarzowym.  Z  kwoty  tej  40% wynagrodzenia  zostanie  wypłacone Koordynatorowi  Oddziału, 
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a  pozostałe  60%  tej  kwoty  zostanie  wypłacone  pozostałym  lekarzom  świadczącym  usługi 

na podstawie umowy cywilnoprawnej  w Oddziale, z zastrzeżeniem ust.7.

3. Do  wyliczenia  kwoty  należnego  dodatkowego  wynagrodzenia  za  rok  obrachunkowy, 

dla Koordynatora Oddziału zostanie zastosowany następujący wzór:

DrK = D x 40%
4. Do wyliczenia  kwoty  należnego  dodatkowego wynagrodzenia  za  rok  obrachunkowy,  dla  lekarzy 

pracujących  w tym Oddziale,  poza  Koordynatorem Oddziału,  zostanie  zastosowany następujący 

wzór:

      ΣW (PZ)
     Drl = --------------------- x D x 60%

                         ΣW (ON/D)
gdzie:
Drl:
-  Dodatkowe roczne wynagrodzenie należne dla lekarzy pracujących na Oddziale Wewnętrznym 

za dany rok obrachunkowy,

DrK:
-  Dodatkowe roczne wynagrodzenie należne dla Koordynatorowi Oddziału Wewnętrznego Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. za dany rok obrachunkowy,

P:
- Przychód osiągnięty przez Oddział w danym roku obrachunkowym. Przychód  ustala się wg zasad 

budżetowania objętych polityką rachunkowości Spółki, na podstawie dokonanego rozliczenia z NFZ 

wartości  zrealizowanego  kontraktu  w  tytułu  świadczonych  usług  zdrowotnych  przez  Oddział 

w danym roku, wynikającego z zawartej umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych przez 

Spółkę.  Wartość  przychodu zrealizowana w danym roku,  podlega  umniejszeniu  o  skorygowane, 

przypadają  przypadające  do zwrotu  kwoty przychodu,  w wyniku przeprowadzonej  kontroli  kwoty 

przychodu  przez  NFZ  za  dany  okres  rozliczeniowy,  w  związku  z  nieprawidłowo  dokonanym 

rozliczeniem procedur medycznych w Oddziale,

K:
- Koszty uzyskania przychodu poniesione przez Oddział w danym roku obrachunkowym,

D:
-  Dochód  osiągnięty  przez  Oddział  Wewnętrznym  w  danym  roku   obrachunkowym,  ustalony 

na  podstawie  prowadzonej  w  Spółce  księgowości  rachunkowej,  przy  uwzględnieniu  zasad 

budżetowania, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (P) i kosztami uzyskania przychodu (K) 

tego  Oddziału,

ΣWP (PZ):
-  Wartość wykonanych w roku obrachunkowym procedur medycznych w Oddziale  Wewnętrznym 

przez Przyjmującego Zamówienie,

ΣWP (ON/D):
- Wartość  wykonanych procedur medycznych w Oddziale Wewnętrznym w roku obrachunkowym,
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5. Rozliczenia  pomiędzy  stronami  co  do  wartości  wykonanych  w  roku  kalendarzowym  procedur 

medycznych  oraz  poniesionych  kosztów przez  Przyjmującego  Zamówienie  i  przez  cały  Oddział 

w  związku  z  wykonywanymi  świadczeniami  zdrowotnymi,  dokonywane  będą  narastająco, 

w  okresach  miesięcznych,  po  zweryfikowaniu  wartości  wykonanych  świadczeń,  na  podstawie 

raportów  finansowo-księgowych  wygenerowanych  z  systemu  informatycznego  „Rozliczenie 

udzielonych  świadczeń  zdrowotnych  działalności  podstawowej  Oddziału”  w  ujęciu  ilościowym 

i  wartościowym za dany okres  rozliczeniowy, z zastrzeżeniem ust.7.

6. Po zakończeniu  rocznego okresu obrachunkowego i  po dokonaniu  weryfikacji  wartości  procedur 

wykonanych  przez  Odział,  w  tym  przez  Przyjmującego  Zamówienie  oraz  Wartości  procedur 

wykonanych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym Udzielający Zamówienia sporządzi rozliczenie 

finansowe, które przekaże Przyjmującemu Zamówienie do dnia 31 marca następującego po roku 

obrachunkowym oraz wypłaci dodatkowe wynagrodzenie do wysokości ustalonego limitu rocznego, 

wynikającego z rozliczenia finansowego, z zastrzeżeniem ust.7.

7. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta w ciągu danego roku, dochód, o którym mowa w ust. 2-4 

oraz należne od tego dochodu, wynagrodzenie zostaną ustalone za okres trwania umowy w tym 

roku, a tym samym  rozliczenie  finansowe, o którym mowa w ust. 5 i  6, obejmie okres trwania 

umowy w danym roku.

8. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi do dnia 15 kwietnia następującego po roku 

obrachunkowym,  po  wystawieniu  rachunku/faktury*)  przez  Przyjmującego  Zamówienie 

-  na podstawie otrzymanego rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust.  5,  zatwierdzonego 

przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu, pod warunkiem wykonania przez Oddział kontraktu 

zawartego na podstawie umowy z NFZ  za dany rok obrachunkowy.

9. Przyjmujący Zamówienie w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  przedłoży  Udzielającemu  Zamówienia  rachunek/fakturę*) 

wraz z potwierdzonym przez Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienia, sprawozdaniem 

do rozliczenia świadczeń określonych umową, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

10. Termin zapłaty Strony ustaliły do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

Przyjmujący Zamówienie przedłożył  rachunek/fakturę* Udzielającemu Zamówienie.

11. Podstawą  zapłaty  należności  będzie  wystawiony  przez  Przyjmującego  Zamówienie 

rachunek/faktura*)  za  dany  miesiąc  i  przedłożony  Udzielającemu  Zamówienie  wraz 

ze sprawozdaniem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

12. Rachunek/faktura*) powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez Koordynatora 

Oddziału oraz Dyrektora ds. Lecznictwa.

13. Należne  Przyjmującemu  Zamówienie  wynagrodzenie  Udzielający  Zamówienia  płacić  będzie 

przelewem na wskazane przez Przyjmującego Zamówienie konto bankowe.

14. W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  miesięcznym  raporcie  z  realizacji  umowy  termin 

zapłaty,  o  którym mowa w ust.  10,  ulega  przesunięciu  i  zaczyna biec  od dnia  złożenia  raportu  

poprawionego.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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15. Udzielający Zamówienia ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia wynikającego z realizowanej 

umowy  o  udokumentowaną  pełną  kwotę  kary  oraz  o  inne  szkody,  do  wyrównania  których 

zobowiązano Przyjmującego Zamówienie.

16. Przyjmujący  Zamówienie  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należności,  o  których  mowa  powyżej 

z bieżącego rachunku/faktury VAT*).

17. Rachunek/faktura*), o którym mowa w pkt. 2 powinien zawierać:

1) określenie dowodu i kolejny numer,

2) Nr NIP , Nr REGON

3) określenie miesiąca w którym realizowane były świadczenia,

4) określenie stron (nazwy i adresy),

5) określenie terminu udzielania świadczeń zdrowotnych,

6) datę wystawienia rachunku/faktury*),

7) ogółem należność za udzielone świadczenia w rozliczanym miesiącu,

8) podpis wystawcy rachunku,

9) pieczęć praktyki lekarskiej.

Zakaz konkurencji
§ 14

1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  w  okresie  zatrudnienia  u  Udzielającego  Zamówienia 

nie  prowadzić  działalności  konkurencyjnej  w  stosunku  do  działalności  prowadzonej  przez 

Udzielającego Zamówienia.

2. Za działalność konkurencyjną uważa się działalność zarobkową (niezależnie od formy w jakiej jest 

prowadzona)  która  przynajmniej  częściowo  pokrywa  się  swoim  zakresem  z  obowiązkami 

wykonywanymi  na  rzecz  Udzielającego  Zamówienia  i  wykonywana jest  dla  tego  samego kręgu 

odbiorców.

Okres obowiązywania umowy
§ 15

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od ................ do .................. .

Rozwiązanie umowy
§ 16

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w następujących okolicznościach:

1) naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron,

2) jeżeli  w  wyniku  kontroli  wykonania  umowy  i  realizacji  zaleceń  pokontrolnych  stwierdzono 

niewypełnienie warunków umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub wadliwe jej wykonanie, 

w  szczególności  ograniczenie  dostępności  świadczeń  zdrowotnych,  zawężenie  ich  zakresu 

lub złą jakość świadczeń, błędne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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2. W  każdym  czasie  strony  mają  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 17
3. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Przyjmujący Zamówienie rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy,

2) wygasła  umowa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  Przyjmującego  Zamówienie,

a Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył nowej umowy,

3) doszło do udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające wymaganych 

kwalifikacji,

4) stwierdzono przedstawienie przez Przyjmującego Zamówienie nieprawdziwych lub niezgodnych 

ze stanem faktycznym danych lub informacji, nie będących dla Narodowego Funduszu Zdrowia 

podstawą do ustalenia kwoty finansowania świadczeń,

5) trwałego  zaprzestania  przez  Przyjmującego  Zamówienie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

objętych umową,

6) w przypadku utraty przez Przyjmującego Zamówienie prawa wykonywania zawodu,

7) zaistnienia  okoliczności,  które  stanowią  przyczyny  do  nałożenia  kary  umownej 

przez Udzielającego Zamówienia,

8) popełnienia  przez  Przyjmującego  Zamówienie  przestępstwa  lub  wykroczenia  przeciwko 

zasadom etyki zawodowej, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu,

9) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital,

10) wykonywania  obowiązków  objętych  umową,  przez  Przyjmującego  Zamówienie  w  stanie 

wskazującym na spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,

4. Przez rażące naruszenie postanowień umowy należy rozumieć: ograniczenie zakresu i obniżenie 

jakości  świadczeń,  nie  przestrzeganie  harmonogramów  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych, 

wykonywanie świadczeń niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej i zasadami etyki 

zawodowej,  uzasadnionych  skarg  pacjentów  uznanych  przez  Udzielającego  Zamówienia, 

jeśli  związane  są  one  z  naruszeniem  postanowień  niniejszej  umowy  lub  przepisów  prawnych 

regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych.

§ 18
1. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Udzielający  Zamówienia  nie  dokonał  zapłaty  wynagrodzenia  za  udzielone  świadczenia 

zdrowotne przez 60 dni od upływu terminu zapłaty,

2) Udzielający Zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy

 67



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

§ 19
1. Obowiązki  w  zakresie  zobowiązań  podatkowych,  ubezpieczenia  społecznego  i  zdrowotnego 

wynikające z wykonywania umowy spoczywają na Przyjmującym Zamówienie.

Kary umowne
§ 20

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy,  Udzielający Zamówienia może 

nałożyć  na  Przyjmującego  Zamówienie  karę  umowną  do  10%  wartości  umowy  z  miesiąca 

poprzedzającego zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie warunków umowy w następujących 

przypadkach:

1) nieudzielania świadczeń w czasie i  miejscu ustalonym w sposób określony w przedmiotowej  

umowie,

2) udaremniania  kontroli  przez  Szpital  lub  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  albo  niewykonania 

w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych,

3) nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W  przypadku,  gdy  zastrzeżona  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  przez  Udzielającego 

Zmówienie szkody, Udzielającego Zmówienie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

4. Trzecia  uzasadniona,  w  ocenie  Udzielającego  Zamówienie,  skarga  pacjenta,  członka  rodziny 

lub opiekuna, stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie § 17.

5. Jeżeli zdarzenie, będące przyczyną nałożenia kary umownej, wydarzyło się w pierwszym miesiącu 

wykonania  umowy,  kara  umowna  wynosi  10%  wartości  brutto  określonej  w  wystawionej 

przez  Przyjmującego  Zamówienie  fakturze,  a  gdy  faktura  nie  została  wystawiona  -  5% 

wynagrodzenia za miesiąc, obliczonego na podstawie złożonej przez Przyjmującego Zamówienie 

oferty.

6. Kary  umowne  pobiera  się  niezależnie  od  tego,  że  umowa  z  tych  samych  przyczyn,  które  były 

podstawą jej nałożenia, została wypowiedziana lub rozwiązana.

Zasady odpowiedzialności
§ 21

1. Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

przedmiotu umowy przez Przyjmującego Zamówienie, ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia 

Przyjmujący Zamówienie.

2. Jeżeli do naprawienia szkody został zobowiązany Szpital, a do jej wyrządzenia doszło na skutek 

działania  Przyjmującego  Zamówienie,  Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  zwrócić 

Udzielającemu  Zamówienia  wszystkie  koszty,  związane  z  obowiązkiem  naprawienia  szkody 

przez Szpital,  w tym koszty  opłat  i  wydatków w postępowaniu sądowym lub przed wojewódzką 

komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i wynagrodzenia pełnomocnika - także jeżeli  

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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do naprawienia  tej  szkody,  doszło  wskutek zawarcia  ugody pomiędzy Udzielającym Zamówienia 

lub jego ubezpieczycielem, a poszkodowanym.

3. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  także  odpowiedzialność  za  straty  i  szkody,  nie  mieszczące  się 

w  zakresie  określonym  w  ust.  1,  wyrządzone  Szpitalowi  w  związku  z  wykonywaniem  umowy, 

a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.

4. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  Udzielający  Zamówienia  stwierdza 

zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 i wskazuje propozycję naprawienia szkody lub likwidacji  

straty,  a  w  razie  nie  wyrażenia  zgody  na  nie  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  Udzielający 

Zamówienia będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu przed sądem.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje także szkody następcze tj. szkody, których 

bezpośrednią  przyczyną  nie  jest  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  niniejszej  umowy, 

ale  których  przyczyną  jest  zdarzenie,  które  wywołało  szkodę  na  skutek  niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy.

7. Przyjmujący  Zamówienie odpowiada  za naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Zasady kontroli
§ 22

1. Kontrolę  nad  realizacją  świadczeń  medycznych  objętych  niniejszą  umową  sprawuje  Dyrektor 

ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienie.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia, a w szczególności kontroli 

sposobu  i  zakresu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  a  także  gospodarowania  mieniem 

zakładu,

2) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo-rozliczeniowej,

3) właściwej kwalifikacji wykonanych procedur medycznych,

4) poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Udzielający Zamówienie podpisał 

umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

5) przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zasad  wynikających  z  ustawy  z  dnia 

29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  133,  poz.  883,  ze  zm.)  

oraz zachowania tajemnicy, co do wszelkich informacji o pacjencie i stanie jego zdrowia, jakie 

uzyska przy wykonywaniu umowy,

6) znajomości i  przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta,

7) znajomości i przestrzegania regulaminów, obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

8) znajomości i przestrzegania standardów, procedur i  zasad udzielania świadczeń zdrowotnych 

ustalonych przez Udzielającego Zamówienie.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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Postanowienia końcowe
§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zawadzie 

lekarza i  lekarza dentysty  (t.  j.  Dz.  U.  z 2011 r.,  Nr  277,  poz.  1634 ze zm.),  przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 217).

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, 

a jeśli  nie przyniosą one skutku,  to  sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla  siedziby Udzielającego 

Zamówienia.

§ 24
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji  niniejszej umowy oraz wszelkich 

danych pozyskanych w związku z realizacją umowy.

§ 25
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla  każdej ze  stron.

…..................................................... ….......................................................

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                                                  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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Zał. Nr 8b do SWKO SP.DK/11/137/2013

z dnia 18.11.2013 r.

…………………………
  (pieczęć oferenta)

WZÓR

UMOWA  NR SP.DK.11/......../2013
O UDZIELANIE  STACJONARNYCH  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
W  ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

W SZPITALU POWIATOWYM W WYRZYSKU SP. Z O.O.
W FORMIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Zawarta w dniu …………… 2013 r. w Wyrzysku pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o.
z siedzibą: przy ul. 22 Stycznia 41; 89-300 Wyrzysk

NIP 764-26-40-360

REGON 301457850

reprezentowanym przez: Annę Borowską – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Udzielającym Zamówienia”, a:

….........................................................................................................................................................................

z siedzibą: ...........................................................................................................................................................

NIP …...................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez: …..............................................................................................................................

zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”

o następującej treści:

Na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  konkursowego  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  z  dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia  

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.  Dz. U. z 2008 r.,  

Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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Przedmiot  umowy
§ 1

1. Udzielający  Zamówienia  zleca,  a  Przyjmujący  Zamówienie  przyjmuje  zamówienie  na  udzielanie 

świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych statutową działalnością Udzielającego Zamówienia.

2. Miejscem  udzielania  wyżej  wymienionych  świadczeń  zdrowotnych  jest  siedziba  Udzielającego 

Zamówienia - w szczególności Oddział Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

3. Strony   niniejszej  umowy ustaliły,  że  w  razie  potrzeby  Przyjmujący  zamówienie  będzie  udzielał 

świadczeń  zdrowotnych   również  odpowiednio   na  rzecz   Pacjentów  Poradni  POZ,   Poradni  

specjalistycznych, Izby Przyjęć oraz Oddziałów szpitalnych, nie wymienionych w §1 ust.2 umowy. 

4. Udzielający  Zamówienia  zleca:  świadczenie  stacjonarnych  usług  zdrowotnych  w  formie 
dyżurów  medycznych  w  Oddziale  Wewnętrznym  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Wyrzysku 
Sp. z o. o. w formie dyżurów.

5. Przyjmujący  Zamówienie,  w  ramach  niniejszej  umowy,  zobowiązany  jest  również  do  udzielania 

konsultacji wewnątrzszpitalnych oraz przyjmowania pacjentów w Izbie Przyjęć.

6. Integralną częścią umowy jest  załącznik*):

1) nr 2 do umowy nr SP.DK/11/........./2013 o świadczenie  stacjonarnych  świadczeń zdrowotnych 

w  zakresie  neonatologii  i   pediatrii   w  Oddziale  Wewnętrznym  w   Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o.,

2) nr  3 do umowy nr  SP.DK/11/........./2013 - harmonogram czasu dyżurów medycznych lekarza 

zatrudnionego na podstawie umowy kontraktowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

3) nr  4  do  umowy  nr  SP.DK/11/......../2013  - miesięczne  sprawozdanie  z  realizacji  udzielania 

świadczeń medycznych.

§ 2
1. Szczegółowy  zakres  obowiązków  Przyjmującego  Zamówienie  określa  Zakres  obowiązków 

stanowiący załącznik do umowy.

2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala odbywać się będzie w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.35 do 8.00 dnia następnego, w dni świąteczne 

i wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Warunki nieobecności
§ 3

1. Strony ustalają, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do nie wykonywania świadczeń zdrowotnych 

w łącznym okresie 25 dni w ciągu roku (z tym że jednorazowo nie więcej niż 14 dni) i nie będzie 

za ten okres otrzymywał wynagrodzenia. Ewentualne dłuższe okresy nie wykonywania świadczeń 

wymagają  uzgodnienia  z  Udzielającym  Zamówienia.  O  zamiarze  skorzystania  z  tego  prawa 
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Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  powiadomić  na  piśmie  Udzielającego  Zamówienia 

z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Udzielający  Zamówienia  nie  może  bez  istnienia  ważnych  powodów odmówić  wyrażenia  zgody 

na przerwę w świadczeniu usług.

3. Określone w § 3  ust.  1  prawo do 25 dni  przerwy w roku kalendarzowym w świadczeniu  usług  

medycznych na rzecz Pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.,  stanowi łączny limit  

przerwy,  określony  w  dniach  na  dany  rok  kalendarzowy,  jaki  maksymalnie  przysługuje 

Przyjmującemu  Zamówienie,  tytułem  świadczenia  usług  medycznych,  bez  względu  na  to, 

czy  świadczy  tylko  usługi  stacjonarne  czy  również  usługi  w  formie  dyżurów  dla  Udzielającego 

Zamówienie.  Wykonywanie  przez  Przyjmującego  Zamówienie  innych  świadczeń  medycznych, 

niż  przewidziane  w  niniejszej  umowie,  również  nie  upoważnia  Przyjmującego  Zamówienie 

do większej ilości dni przerwy w świadczeniu usług medycznych.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  w  przypadku  nieobecności  wskazać  osobę  Zastępcy 

o takich samych bądź wyższych kwalifikacjach,  spośród innych lekarzy udzielających świadczeń 

Szpitalowi  Powiatowemu w Wyrzysku Sp.  z  o.  o.  na podstawie  umowy o udzielenie  świadczeń 

zdrowotnych.

5. W  przypadku  braku  możliwości  wskazania  Zastępcy,  Przyjmujący  Zamówienie  powinien 

poinformować  o  tym  Koordynatora  Oddziału  oraz  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  z  odpowiednim 

wyprzedzeniem, umożliwiającym zapewnienie zastępstwa na czas przerwy w udzielaniu świadczeń 

przez Przyjmującego  Zamówienie.

6. Jeżeli  Zastępcą jest lekarz, z którym Udzielający Zamówienie ma podpisaną umowę zamówienia 

na  świadczenia  zdrowotne,  zastępstwo  polega  na  zamianie  czasu  pracy  w  Oddziale  pomiędzy 

lekarzem Przyjmującym Zamówienie i lekarzem zastępującym Przyjmującego Zamówienie, ujętym 

w harmonogramie czasu świadczenia usług w okresie rozliczeniowym. W tej sytuacji wynagrodzenie 

za czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę wypłacane będzie Zastępcy. Za okres 

zastępstwa  Udzielający  Zamówienia  rozlicza  się  indywidualnie  z  Zastępcą  w  ramach  zawartej 

umowy kontraktowej,  bez udziału Przyjmującego Zamówienie.

7. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość Udzielenia zastępstwa 

lekarzowi, z którym Udzielający Zamówienia nie ma podpisanej umowy zamówienia na świadczenia 

zdrowotne.  W  takim  przypadku  Przyjmujący  Zamówienie  zobligowany  jest  dołączyć 

do zawiadomienia,  o którym mowa w  § 2 ust.  1,  kopię wszystkich dokumentów dostarczonych 

Przyjmującemu Zamówienie przez Zastępcę, wymienionych w formularzu ofertowym, niezbędnych 

do podpisania  umowy zlecenia  z  Zastępcą,  wraz z  posiadaną przez Zastępcę aktualną umową 

ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

z uwzględnieniem chorób zakaźnych,  w tym wirusowego zapalenia  wątroby i  wirusa HIV,  wypis 

z  rejestru  podmiotów  leczniczych,  wpis  do  rejestru  indywidualnych  praktyk  lekarskich 

-  zaktualizowany,  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (wypis  z  KRS),  zaświadczenie 

o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu numeru NIP,  dyplom lekarza, prawo wykonywania 
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zawodu,  dyplomy  specjalizacji  opis  przebiegu  pracy  zawodowej,  aktualne  badania  lekarskie. 

W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie zawiera odrębną umowę z Zastępcą.

8. W czasie trwania zastępstwa, Zastępca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków 

Przyjmującego Zamówienie  wynikających z niniejszej  umowy,  w szczególności  jest  zobowiązany 

do ewidencjonowania udzielonych świadczeń zdrowotnych.

9. Za  nieprawidłowe  wykonywanie  umowy  przez  Zastępcę  w  czasie  nieobecności  Przyjmującego 

Zamówienie wobec Udzielającego Zamówienia odpowiada Zastępca.

10. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Udzielającego  Zamówienia 

o  przyczynie  nieprzewidzianej  nieobecności  w  pracy.  W  takim  przypadku  zastępstwo  na  okres 

nieobecności Przyjmującego Zamówienie jest ustanawiane przez Udzielającego Zamówienia.

11. Za świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zastępcę, Przyjmującemu Zamówienie nie przysługuje 

prawo  do  wynagrodzenia.  Jeżeli  Zastępcą  jest  podmiot,  z  którym  Udzielający  Zamówienia 

ma podpisaną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych - otrzymuje on wynagrodzenie zgodne 

z  wynagrodzeniem  przewidzianym  w  tej  umowie.  W  przypadku  braku  takiej  umowy  Zastępca 

otrzyma  wynagrodzenie  na  podstawie  zawartej  odrębnej  umowy  zlecenia  pomiędzy  Zastępcą 

a Udzielającym Zamówienia.

12. Zgodę  na  zastępstwo  wyraża  Prezes  Zarządu,  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez  Dyrektora 

ds. Lecznictwa  wniosku złożonego w Sekretariacie Szpitala przez Przyjmującego Zamówienie.

13. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

również jako Zastępca, w okolicznościach i na warunkach określonych treścią  § 3.

Postanowienia ogólne
§ 4

1. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  i  uprawnienia  niezbędne 

do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy na terenie działania Udzielającego Zamówienia.

2. O  utracie  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest 

do poinformowania na piśmie Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności fachowych z uwzględnieniem postępu nauk medycznych 

z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z zasadami etyki lekarskiej.

5. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących udzielania 

świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania procedur medycznych.

6. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  posiadania  aktualnego  ubezpieczenia 

odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych,  z uwzględnieniem chorób 

zakaźnych, w tym wirusowego zapalenia wątroby i wirusa HIV.
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7. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  przed  dniem  obowiązywania  niniejszej  umowy, 

przedłożyć Zleceniodawcy kserokopię ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w odniesieniu do jednego zdarzenia na kwotę co najmniej …………………… euro.

8. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  przez  cały  okres  obowiązywania 

umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia i wznawiania tej umowy w dniu jej  

wygaśnięcia.

Prawa i obowiązki stron
§ 5

1. Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przewidzianych 

niniejszą umową posiada:

1) wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i uprawniające do wykonywania świadczeń opieki  

zdrowotnej objętych niniejszą umową,

2) znajomość obsługi sprzętu, aparatury medycznej oraz komputera i programów informatycznych 

udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia ciągłości świadczeń,

2) dokładnego,  starannego i  systematycznego sporządzania  dokumentacji  medycznej,  zarówno 

w formie papierowej jak i  w formie elektronicznej,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wymogami,  przepisami  i  zasadami  ustalonymi  przez  Udzielającego  Zamówienia,  włącznie 

z wystawianiem zaświadczeń i opinii w imieniu Udzielającego Zamówienia,

3) prawidłowej  klasyfikacji  i  kodowania  procedur  medycznych  w  systemach  informatycznych, 

w powiązaniu z przekazywaniem informacji rozliczeniowej do Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zgodnie z wymogami NFZ oraz Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych  -  wydaną  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  oraz  Międzynarodową 

Klasyfikacją Procedur Medycznych,

4) wykonywania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  z  zachowaniem  należytej  staranności  zgodnie 

z zasadami sztuki lekarskiej oraz wykorzystaniu swoich kwalifikacji zgodnie z postępem wiedzy 

medycznej przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego Zamówienia 

niezbędnych do udzielenia określonego świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie ze standardami 

określonymi przepisami prawa,

5) przestrzegania  przepisów  bezpieczeństwa,  higieny  p.poż.  obowiązujących  w  Szpitalu 

Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu,

6) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

7) dbania  o  udostępnione  przez  Udzielającego  Zamówienie  pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę 

medyczną oraz podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie ich przed kradzieżą 

i zniszczeniem,
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8) przestrzeganie  zasad  wynikających  z  wdrożonego  i  obowiązującego  w  Spółce  systemu 

Zarządzania  Jakością,  zgodnie  z  normą  ISO  9001:2000  -  sposób  realizacji  umowy  przez 

Przyjmującego  Zamówienie  podlega  okresowym  ocenom  na  zasadach  określonych 

w ww.  systemie,

9) poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienie, a po uzyskaniu  zgody 

Udzielającego Zamówienie - poddania się kontroli innych organów i osób,

10)  zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy i informacji z nią związanych,

11) sporządzania dokumentów do celów statystycznych i rozliczeniowych, na żądanie Udzielającego 

Zamówienia, w sposób i w układzie ustalonym przez Udzielającego Zamówienia - wg przepisów 

i postanowień obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

12) Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest posiadać aktualną umowę z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, dającą prawo do orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

13) współdziałania z Zarządem Udzielającego Zamówienia,

14) zachowania tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 

objętych  umową  dotyczących  pacjentów,  pracowników  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o. i samego Udzielającego Zamówienia,

15) bezwzględnego przestrzegania:

a) przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta,

b) postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, a w szczególności: zachowanie życzliwego stosunku 

wobec pacjentów,  zachowanie  życzliwego  stosunku  wobec  współpracującego personelu, 

zachowanie tajemnicy lekarskiej,

c) zarządzeń Prezesa NFZ,

d) pozostałych przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,

e) przepisów statutu,  regulaminów oraz zarządzeń obowiązujących w Szpitalu  Powiatowym 

w Wyrzysku Sp. z o. o.,

f) standardów  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  ustalonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia,

g) prowadzenia  dokumentacji  medycznej  wynikającej  z  obowiązujących  przepisów 

wg  standardów  obowiązujących  u  Udzielającego  Zamówienia  oraz  kodowania  procedur 

medycznych w systemach informatycznych wdrożonych u Udzielającego Zamówienia,

h) pisemnego ustosunkowania  się  do  skargi  pacjenta  na  wykonywaną  przez  siebie  usługę 

i przekazania wyjaśnień do Dyrektora ds. Lecznictwa.

16)W  celu  prawidłowej  realizacji  umowy  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się 

do  współdziałania  z  innymi  lekarzami  udzielającymi  świadczeń  w  Oddziale  Wewnętrznym, 

w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości  udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, 

zgodnie  z  wymaganiami  wynikającymi  z  umowy  zawartej  przez  Udzielającego  Zamówienia 
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z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zgodnie z zasadami realizacji świadczeń wynikającymi 

z tej umowy.

§ 6

1. Wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Oddziale  Wewnętrznym  Szpitala  odbywać  się  będzie 

w formie dyżurów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.35 do godziny 8.00  

dnia następnego,  w dni  świąteczne i wolne od pracy  w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia 

następnego.

2. Realizacja przedmiotu umowy w danym dniu nie może zostać zakończona przez Przyjmującego 

Zamówienie przed przekazaniem opieki nad pacjentami innemu lekarzowi (lekarzowi dyżurnemu).

§ 7
1. Przyjmujący  Zamówienie  będzie  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  objętych  umową  w  Oddziale 

Wewnętrznym,  korzystając  nieodpłatnie  ze  sprzętu,  aparatury,  transportu  sanitarnego  i  innych 

środków Udzielającego Zamówienie, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu i zobowiązuje 

się używać sprzęt  i  inne środki  określone w ust.  1 w sposób odpowiadający ich właściwościom 

i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP.

3. Przyjmujący Zlecenie jest odpowiedzialny za sprzęt wymieniony w pkt 1.

4. Jeżeli  nastąpiło  uszkodzenie  lub  utrata  sprzętu  wskazanego  w  pkt  1  z  winy  Przyjmującego 

Zamówienie ponosi on za to pełną odpowiedzialność porządkową i finansową.

5. W  przypadkach  sprzecznych  opinii,  czy  uszkodzenie  sprzętu  lub  aparatury  jest  wynikiem 

niewłaściwego  używania  przez Przyjmującego Zamówienie,  czy  też nastąpiło  z  innej  przyczyny, 

wiążącą opinię wydaje serwis autoryzowany lub wskazany przez producenta.

6. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  natychmiastowego  powiadomienia  Dyrektora 

ds.  Lecznictwa,  a  w razie  jego nieobecności  Prezesa Zarządu Spółki  o  awariach sprzętu,  który 

zagraża życiu pacjentów i dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia skutków awarii i innych 

zdarzeń niepożądanych.

7. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki zdrowia pacjenta powstałe na skutek 

wad lub awarii aparatury medycznej Udzielającego Zamówienia, o ile niezwłocznie po dostrzeżeniu 

nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  aparatury  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia 

oraz  zaprzestał  korzystania  z  wadliwej  aparatury,  podjął  wszelkie  możliwe  działania 

w  celu  poinformowania  pozostałego  personelu  medycznego  o  wadach  lub  awariach  aparatury 

medycznej  oraz  uniemożliwienia  pozostałemu  personelowi  medycznemu  korzystania  z  wadliwej 

aparatury.

8. Jeżeli  mimo  dostrzeżenia  nieprawidłowości  nie  poinformował  o  tym  Udzielającego  Zamówienia 

odpowiada za powstałą z tego powodu szkodę na zasadach ogólnych.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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§ 8
1. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  ordynowanie  leków,  materiałów 

medycznych, środków leczniczych i pomocniczych.

2. Ordynowanie  leków  winno  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami 

wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz przepisami wewnętrznymi Udzielającego Zamówienia, 

w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, z właściwie udokumentowanym procesem 

diagnostycznym, mającym na celu określenie prawidłowego leczenia farmakologicznego.

§ 9
1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  osobiście, 

z  zastrzeżeniem § 3,  w taki  sposób,  by nie  obniżając jakości  świadczeń,  prowadzić  racjonalną, 

ekonomiczną  gospodarkę  środkami  farmakologicznymi,  materiałami  i  sprzętem  jednorazowego 

użytku,  krwią  i  preparatami  krwiopochodnymi  oraz  w  zakresie  zlecenia  badań  dodatkowych, 

konsultacji, transportów sanitarnych itp.

2. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalu 

i poza nim określa Regulamin Organizacyjny obowiązujący u Udzielającego Zamówienia i procedury 

ISO. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się ze wskazanym powyżej Regulaminem 

i procedurami ISO.

3. Przyjmujący  Zamówienie  może  kierować  pacjentów  na  leczenie  do  innych  zakładów  opieki 

zdrowotnej, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy 

Udzielającego Zamówienia nie zapewni dalszego leczenia.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zastrzega  sobie  włączenie  określonych  procedur  medycznych, 

w szczególności generujących wysokie koszty do osobistej dyspozycji. Ich zastosowanie wymaga 

pisemnego uzasadnienia i  zgody Udzielającego Zamówienia.

5. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  kierowania  na  badania,  konsultacje  i  zabiegi  

rehabilitacyjne jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione.

6. Przyjmujący Zamówienie ma prawo kierować osoby uprawnione na leczenie uzdrowiskowe.

7. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  udzielania  konsultacji  w  innych  oddziałach  będących 

w strukturze Udzielającego Zamówienia.

8. Przyjmujący  Zamówienie,  leczący  pacjentów  w  szpitalu  zobowiązany  jest,  do  pisemnego 

informowania  lekarza  POZ,  do  którego  zadeklarowany  jest  pacjent,  o  rozpoznaniu,  sposobie 

leczenia,  rokowaniu,  ordynowanych  lekach,  w  tym  czas  okresu  ich  stosowania  i  dawkowania 

oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

§ 10
1. Do realizacji niniejszej umowy Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu 

Zamówienie  nieodpłatny  dostęp  do  środków  znajdujących  się  w  dyspozycji  Udzielającego 

Zamówienia, które są niezbędne w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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1) pomieszczenia,  sprzęt  i  aparaturę  medyczną  bezpośrednio  lub  pośrednio  wykorzystywaną 

do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  z  uwzględnieniem  wymagań  jakim  powinny 

te pomieszczenia i aparatura odpowiadać, określonych w odpowiednich przepisach,

2) nieodpłatny,  ciągły  dostęp  do  badań  diagnostycznych  dla  pacjentów  oddziału,  nieodpłatne 

zaopatrzenie  w  leki  i  środki  farmaceutyczne  określone  w  receptariuszu  szpitalnym, 

a także w krew i preparaty krwiopodobne,

3) nieodpłatne  zaopatrzenie  w  niezbędny  sprzęt  jednorazowy  i  inne  materiały  konieczne 

do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych,

4) pomieszczenie  socjalne  (dyżurki  lekarskie)  z  wyposażeniem  w  łączność  telefoniczną, 

stanowiska pracy, zestaw wypoczynkowy.

2. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się  utrzymywać wymienione w ust.  1  rzeczy w należytym 

stanie technicznym oraz zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń.

3. Udzielający  Zamówienie  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie  dostęp 

do dokumentacji medycznej pacjentów objętych przedmiotem umowy.

4. Udzielający  Zamówienia  zobowiązuje  się  zapewnić  Przyjmującemu  Zamówienie  możliwość 

korzystania  z  konsultacji  specjalistycznych  w  innej  dziedzinie  usług  medycznych  świadczonych 

przez pracowników Udzielającego Zamówienie i  innych Przyjmujących Zamówienie wykonujących 

umowy na rzecz Udzielającego Zamówienie.

5. Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  do  kierowania  na  badania,  konsultacje  i  zabiegi  

rehabilitacyjne  jedynie w  wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione.

6. Przy kierowaniu na badania diagnostyczne laboratoryjne i  obrazowe niezbędne do prawidłowego 

leczenia  pacjentów,  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  wystawiania  skierowań 

obowiązujących Udzielającego Zamówienia, które są drukami wewnętrznymi ścisłego zarachowania.

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zaopatrzyć się w obowiązujące druki osobiście lub przez 

osobę upoważnioną tj. zajmującą się statystyką medyczną Udzielającego Zamówienie i stosować 

zasady wypełnienia i obiegu tych dokumentów obowiązujące u Udzielającego Zamówienie.

8. W przypadku  rozwiązania  umowy  lub  innych  przyczyn  powodujących  nie  udzielanie  świadczeń 

objętych niniejszą umową, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do rozliczenia się z pobranych 

bloczków skierowań.

9. W przypadku zaginięcia lub kradzieży bloczków skierowań, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany 

jest niezwłocznie zawiadomić komórkę Statystyki Medycznej o zaistniałym fakcie.

10. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest  do przestrzegania  wewnętrznych procedur przyjętych 

w Spółce, decyzji Dyrektora ds. Lecznictwa dotyczących organizacji udzielania świadczeń objętych 

przedmiotem  umowy,  przepisów  regulaminowych  wydawanych  w  Spółce  albo  uchwał  Zarządu 

Spółki, o których Przyjmujący Zamówienie został powiadomiony.

§ 11
1. Przyjmujący  Zamówienie  ma  obowiązek  poddania  się  kontroli  prawidłowości  wykonania  usługi, 

o której mowa w § 1 umowy.
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy

 79



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez osobę upoważnioną przez Prezesa 

Zarządu Zamawiającego lub Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie obowiązujących przepisów 

i inne upoważnione organy.

3. W  przypadku  ewentualnego  negatywnego  wyniku  kontroli  przeprowadzonej  przez  NFZ,  koszty

nałożonych  kar,  za  błędy  poczynione  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  ponosi  Przyjmujący 

Zamówienie.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  ze  strony  Udzielającego  Zamówienia 

lub  upoważnionych  przez  niego  osób,  jak  również  podmiotów  kontrolujących  Udzielającego 

Zamówienia, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności w zakresie:

1) sposobu i zakresu udzielania świadczeń,

2) ilości udzielonych świadczeń,

3) dostępności udzielanych świadczeń,

4) prawidłowości wykorzystywania powierzonych środków.

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania dotyczących go zaleceń pokontrolnych 

zawartych w protokołach kontroli.

6. Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy.

7. Zawinione niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli  

lub wydanym zaleceniu, skutkuje uprawnieniem Przyjmującego Zamówienie do rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym.

§ 12
1. Przyjmujący  Zamówienie  nie  może  w  ramach  wykonywania  niniejszej  umowy  świadczyć  usług 

zdrowotnych na terenie szpitala  osobom nie będącym pacjentami Udzielającego Zamówienia.

2. Przyjmujący  Zamówienie  nie  ma  prawa  pobierania  dla  siebie  żadnych  opłat  od  pacjentów 

za  udzielane  świadczenia  zdrowotne  wykonywane  w  ramach  niniejszej  umowy.  Stwierdzenie 

powyższego faktu skutkować będzie natychmiastowym rozwiązywaniem umowy.

3. W  trakcie  trwania  umowy  Przyjmujący  Zamówienie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  

zaopatruje się w odzież i obuwie ochronne, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz zobowiązuje się do noszenia identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego Zamówienie.

§ 13
1. Za zrealizowane usługi będące przedmiotem zamówienia Przyjmujący Zamówienie otrzyma

wynagrodzenie w kwocie netto (bez podatku VAT) w następującej wysokości:

za  wykonywanie  stacjonarnych  świadczeń  medycznych  -  wynagrodzenie  miesięczne 
w  kwocie  …..............................................................................................................................  zł*),  
(słownie …………........................................................................................................................... zł*).

2. Strony  ustaliły,  że  w  przypadku  osiągnięcia  przez  Oddział  Wewnętrzny  dochodu  w  systemie 

narastającym za dany rok obrachunkowy, Udzielający Zamówienia dokona, po zakończeniu roku 

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
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obrachunkowego,  wypłaty  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  lekarzy  pracujących   w  Oddziale 

Wewnętrznym, w kwocie stanowiącej 5% dochodu  uzyskanego przez Oddział Wewnętrzny w roku 

kalendarzowym.  Z  kwoty  tej  40% wynagrodzenia  zostanie  wypłacone Koordynatorowi  Oddziału, 

a  pozostałe  60%  tej  kwoty  zostanie  wypłacone  pozostałym  lekarzom  świadczącym  usługi 

na podstawie umowy cywilnoprawnej  w Oddziale, z zastrzeżeniem ust.7.

3. Do  wyliczenia  kwoty  należnego  dodatkowego  wynagrodzenia  za  rok  obrachunkowy, 

dla Koordynatora Oddziału zostanie zastosowany następujący wzór:

DrK = D x 40%
4. Do wyliczenia  kwoty  należnego  dodatkowego wynagrodzenia  za  rok  obrachunkowy,  dla  lekarzy 

pracujących  w tym Oddziale,  poza  Koordynatorem Oddziału,  zostanie  zastosowany następujący 

wzór:

      ΣW (PZ)
     Drl = --------------------- x D x 60%

                         ΣW (ON/D)
gdzie:
Drl:
-  Dodatkowe roczne wynagrodzenie należne dla lekarzy pracujących na Oddziale Wewnętrznym 

za dany rok obrachunkowy,

DrK:
-  Dodatkowe roczne wynagrodzenie należne dla Koordynatorowi Oddziału Wewnętrznego Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. za dany rok obrachunkowy,

P:
- Przychód osiągnięty przez Oddział w danym roku obrachunkowym. Przychód  ustala się wg zasad 

budżetowania objętych polityką rachunkowości Spółki, na podstawie dokonanego rozliczenia z NFZ 

wartości  zrealizowanego  kontraktu  w  tytułu  świadczonych  usług  zdrowotnych  przez  Oddział 

w danym roku, wynikającego z zawartej umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych przez 

Spółkę.  Wartość  przychodu zrealizowana w danym roku,  podlega  umniejszeniu  o  skorygowane, 

przypadają  przypadające  do zwrotu  kwoty przychodu,  w wyniku przeprowadzonej  kontroli  kwoty 

przychodu  przez  NFZ  za  dany  okres  rozliczeniowy,  w  związku  z  nieprawidłowo  dokonanym 

rozliczeniem procedur medycznych w Oddziale,

K:
- Koszty uzyskania przychodu poniesione przez Oddział w danym roku obrachunkowym,

D:
-  Dochód  osiągnięty  przez  Oddział  Wewnętrznym  w  danym  roku   obrachunkowym,  ustalony 

na  podstawie  prowadzonej  w  Spółce  księgowości  rachunkowej,  przy  uwzględnieniu  zasad 

budżetowania, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (P) i kosztami uzyskania przychodu (K) 

tego  Oddziału,

ΣWP (PZ):
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-  Wartość wykonanych w roku obrachunkowym procedur medycznych w Oddziale  Wewnętrznym 

przez Przyjmującego Zamówienie,

ΣWP (ON/D):
- Wartość  wykonanych procedur medycznych w Oddziale Wewnętrznym w roku obrachunkowym,

5. Rozliczenia  pomiędzy  stronami  co  do  wartości  wykonanych  w  roku  kalendarzowym  procedur 

medycznych  oraz  poniesionych  kosztów przez  Przyjmującego  Zamówienie  i  przez  cały  Oddział 

w  związku  z  wykonywanymi  świadczeniami  zdrowotnymi,  dokonywane  będą  narastająco, 

w  okresach  miesięcznych,  po  zweryfikowaniu  wartości  wykonanych  świadczeń,  na  podstawie 

raportów  finansowo-księgowych  wygenerowanych  z  systemu  informatycznego  „Rozliczenie 

udzielonych  świadczeń  zdrowotnych  działalności  podstawowej  Oddziału”  w  ujęciu  ilościowym 

i  wartościowym za dany okres  rozliczeniowy, z zastrzeżeniem ust.7.

6. Po zakończeniu  rocznego okresu obrachunkowego i  po dokonaniu  weryfikacji  wartości  procedur 

wykonanych  przez  Odział,  w  tym  przez  Przyjmującego  Zamówienie  oraz  Wartości  procedur 

wykonanych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym Udzielający Zamówienia sporządzi rozliczenie 

finansowe, które przekaże Przyjmującemu Zamówienie do dnia 31 marca następującego po roku 

obrachunkowym oraz wypłaci dodatkowe wynagrodzenie do wysokości ustalonego limitu rocznego, 

wynikającego z rozliczenia finansowego, z zastrzeżeniem ust.7.

7. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta w ciągu danego roku, dochód, o którym mowa w ust. 2-4 

oraz należne od tego dochodu wynagrodzenie, zostaną ustalone za okres trwania umowy w tym 

roku, a tym samym  rozliczenie  finansowe, o którym mowa w ust. 5 i  6, obejmie okres trwania 

umowy w danym roku. 

8. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi do dnia 15 kwietnia następującego po roku 

obrachunkowym,  po  wystawieniu  rachunku/faktury*)  przez  Przyjmującego  Zamówienie 

-  na podstawie otrzymanego rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust.  5,  zatwierdzonego 

przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu, pod warunkiem wykonania przez Oddział kontraktu 

zawartego na podstawie umowy z NFZ  za dany rok obrachunkowy.

9. Przyjmujący Zamówienie w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  przedłoży  Udzielającemu  Zamówienia  rachunek/fakturę*) 

wraz z potwierdzonym przez Dyrektora ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienia, sprawozdaniem 

do rozliczenia świadczeń określonych umową, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

10. Termin zapłaty Strony ustaliły  do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

Przyjmujący Zamówienie przedłożył  rachunek/fakturę* Udzielającemu Zamówienie.

11. Podstawą  zapłaty  należności  będzie  wystawiony  przez  Przyjmującego  Zamówienie 

rachunek/faktura*)  za  dany  miesiąc  i  przedłożony  Udzielającemu  Zamówienie 

wraz ze sprawozdaniem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

12. Rachunek/faktura*) powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez Koordynatora 

Oddziału oraz Dyrektora ds. Lecznictwa.
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13. Należne  Przyjmującemu  Zamówienie  wynagrodzenie  Udzielający  Zamówienia  płacić  będzie 

przelewem na wskazane przez Przyjmującego Zamówienie konto bankowe.

14. W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  miesięcznym  raporcie  z  realizacji  umowy  termin 

zapłaty,  o  którym mowa w ust.  10,  ulega  przesunięciu  i  zaczyna biec  od dnia  złożenia  raportu  

poprawionego.

15. Udzielający Zamówienia ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia wynikającego z realizowanej 

umowy  o  udokumentowaną  pełną  kwotę  kary  oraz  o  inne  szkody,  do  wyrównania  których 

zobowiązano Przyjmującego Zamówienie.

16. Przyjmujący  Zamówienie  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należności,  o  których  mowa  powyżej 

z bieżącego rachunku/faktury VAT*).

17. Rachunek/faktura*), o którym mowa w pkt. 2 powinien zawierać:

1) określenie dowodu i kolejny numer,

2) Nr NIP , Nr REGON

3) określenie miesiąca w którym realizowane były świadczenia,

4) określenie stron (nazwy i adresy),

5) określenie terminu udzielania świadczeń zdrowotnych,

6) datę wystawienia rachunku/faktury*),

7) ogółem należność za udzielone świadczenia w rozliczanym miesiącu,

8) podpis wystawcy rachunku,

9) pieczęć praktyki lekarskiej.

Zakaz konkurencji
§ 14

3. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  w  okresie  zatrudnienia  u  Udzielającego  Zamówienia 

nie  prowadzić  działalności  konkurencyjnej  w  stosunku  do  działalności  prowadzonej  przez 

Udzielającego Zamówienia.

4. Za działalność konkurencyjną uważa się działalność zarobkową (niezależnie od formy w jakiej jest 

prowadzona)  która  przynajmniej  częściowo  pokrywa  się  swoim  zakresem  z  obowiązkami 

wykonywanymi  na  rzecz  Udzielającego  Zamówienia  i  wykonywana jest  dla  tego  samego kręgu 

odbiorców.

Okres obowiązywania umowy
§ 15

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od ................ do .................. .

Rozwiązanie umowy
§ 16

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w następujących okolicznościach:

1) naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron,
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2) jeżeli  w  wyniku  kontroli  wykonania  umowy  i  realizacji  zaleceń  pokontrolnych  stwierdzono 

niewypełnienie warunków umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub wadliwe jej wykonanie, 

w  szczególności  ograniczenie  dostępności  świadczeń  zdrowotnych,  zawężenie  ich  zakresu 

lub złą jakość świadczeń, błędne i nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej,

2. W  każdym  czasie  strony  mają  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  z  zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 17
1. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Przyjmujący Zamówienie rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy,

2) wygasła  umowa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  Przyjmującego  Zamówienie,

a Przyjmujący Zamówienie nie dostarczył nowej umowy,

3) doszło do udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające wymaganych 

kwalifikacji,

4) stwierdzono przedstawienie przez Przyjmującego Zamówienie nieprawdziwych lub niezgodnych 

ze stanem faktycznym danych lub informacji, nie będących dla Narodowego Funduszu Zdrowia 

podstawą do ustalenia kwoty finansowania świadczeń,

5) trwałego  zaprzestania  przez  Przyjmującego  Zamówienie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

objętych umową,

6) w przypadku utraty przez Przyjmującego Zamówienie prawa wykonywania zawodu,

7) zaistnienia  okoliczności,  które  stanowią  przyczyny  do  nałożenia  kary  umownej 

przez Udzielającego Zamówienia,

8) popełnienia  przez  Przyjmującego  Zamówienie  przestępstwa  lub  wykroczenia  przeciwko 

zasadom etyki zawodowej, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu,

9) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital,

10) wykonywania  obowiązków  objętych  umową,  przez  Przyjmującego  Zamówienie  w  stanie 

wskazującym na spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,

2. Przez rażące naruszenie postanowień umowy należy rozumieć: ograniczenie zakresu i obniżenie 

jakości  świadczeń,  nie  przestrzeganie  harmonogramów  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych, 

wykonywanie świadczeń niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej i zasadami etyki 

zawodowej,  uzasadnionych  skarg  pacjentów  uznanych  przez  Udzielającego  Zamówienia, 

jeśli  związane  są  one  z  naruszeniem  postanowień  niniejszej  umowy  lub  przepisów  prawnych 

regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych.

§ 18
1. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Udzielający  Zamówienia  nie  dokonał  zapłaty  wynagrodzenia  za  udzielone  świadczenia 

zdrowotne przez 60 dni od upływu terminu zapłaty,
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2) Udzielający Zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

§ 19
1. Obowiązki  w  zakresie  zobowiązań  podatkowych,  ubezpieczenia  społecznego  i  zdrowotnego 

wynikające z wykonywania umowy spoczywają na Przyjmującym Zamówienie.

Kary umowne
§ 20

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy,  Udzielający Zamówienia może 

nałożyć  na  Przyjmującego  Zamówienie  karę  umowną  do  10%  wartości  umowy  z  miesiąca 

poprzedzającego zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie warunków umowy w następujących 

przypadkach:

1) nieudzielania świadczeń w czasie i  miejscu ustalonym w sposób określony w przedmiotowej  

umowie,

2) udaremniania  kontroli  przez  Szpital  lub  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  albo  niewykonania 

w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych,

3) nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W  przypadku,  gdy  zastrzeżona  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  przez  Udzielającego 

Zmówienie szkody, Udzielającego Zmówienie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

4. Trzecia  uzasadniona,  w  ocenie  Udzielającego  Zamówienie,  skarga  pacjenta,  członka  rodziny 

lub opiekuna, stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie § 17.

5. Jeżeli zdarzenie, będące przyczyną nałożenia kary umownej, wydarzyło się w pierwszym miesiącu 

wykonania  umowy,  kara  umowna  wynosi  10%  wartości  brutto  określonej  w  wystawionej 

przez  Przyjmującego  Zamówienie  fakturze,  a  gdy  faktura  nie  została  wystawiona  -  5% 

wynagrodzenia za miesiąc, obliczonego na podstawie złożonej przez Przyjmującego Zamówienie 

oferty.

6. Kary  umowne  pobiera  się  niezależnie  od  tego,  że  umowa  z  tych  samych  przyczyn,  które  były 

podstawą jej nałożenia, została wypowiedziana lub rozwiązana.

Zasady odpowiedzialności
§ 21

1. Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

przedmiotu umowy przez Przyjmującego Zamówienie, ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia 

Przyjmujący Zamówienie.

2. Jeżeli do naprawienia szkody został zobowiązany Szpital, a do jej wyrządzenia doszło na skutek 

działania  Przyjmującego  Zamówienie,  Przyjmujący  Zamówienie  jest  zobowiązany  zwrócić 

Udzielającemu  Zamówienia  wszystkie  koszty,  związane  z  obowiązkiem  naprawienia  szkody 

przez Szpital,  w tym koszty  opłat  i  wydatków w postępowaniu sądowym lub przed wojewódzką 

komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i wynagrodzenia pełnomocnika - także jeżeli  
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do  naprawienia  tej  szkody,  doszło  wskutek zawarcia  ugody pomiędzy Udzielającym Zamówienia 

lub jego ubezpieczycielem, a poszkodowanym.

3. Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  także  odpowiedzialność  za  straty  i  szkody,  nie  mieszczące  się 

w  zakresie  określonym  w  ust.  1,  wyrządzone  Szpitalowi  w  związku  z  wykonywaniem  umowy, 

a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.

4. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  Udzielający  Zamówienia  stwierdza 

zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 i wskazuje propozycję naprawienia szkody lub likwidacji  

straty,  a  w  razie  nie  wyrażenia  zgody  na  nie  przez  Przyjmującego  Zamówienie,  Udzielający 

Zamówienia będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu przed sądem.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje także szkody następcze tj. szkody, których 

bezpośrednią  przyczyną  nie  jest  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  niniejszej  umowy,  ale 

których przyczyną jest zdarzenie, które wywołało szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.

6. Przyjmujący  Zamówienie odpowiada  za naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Zasady kontroli
§ 22

1. Kontrolę  nad  realizacją  świadczeń  medycznych  objętych  niniejszą  umową  sprawuje  Dyrektor 

ds. Lecznictwa Udzielającego Zamówienie.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

1) poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia, a w szczególności kontroli 

sposobu  i  zakresu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  a  także  gospodarowania  mieniem 

zakładu,

2) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo-rozliczeniowej,

3) właściwej kwalifikacji wykonanych procedur medycznych,

4) poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Udzielający Zamówienie podpisał 

umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

5) przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zasad  wynikających  z  ustawy  z  dnia 

29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  133,  poz.  883,  ze  zm.)  

oraz zachowania tajemnicy, co do wszelkich informacji o pacjencie i stanie jego zdrowia, jakie 

uzyska przy wykonywaniu umowy,

6) znajomości i  przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta,

7) znajomości i przestrzegania regulaminów, obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

8) znajomości i przestrzegania standardów, procedur i  zasad udzielania świadczeń zdrowotnych 

ustalonych przez Udzielającego Zamówienie.
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Postanowienia końcowe
§ 23

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zawadzie 

lekarza i  lekarza dentysty  (t.  j.  Dz.  U.  z 2011 r.,  Nr  277,  poz.  1634 ze zm.),  przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 217).

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, 

a jeśli  nie przyniosą one skutku,  to  sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla  siedziby Udzielającego 

Zamówienia.

§ 24
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji  niniejszej umowy oraz wszelkich 

danych pozyskanych w związku z realizacją umowy.

§ 25
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla  każdej ze  stron.

…..................................................... ….......................................................

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                                                  PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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Zał. Nr 1 do umowy Nr SP.DK.11/........../2013
z dnia …................... 2013 r,

o udzielenie zamówienia na stacjonarne świadczenia zdrowotne
w dziedzinie chorób wewnętrznych

w Oddziale Wewnętrznym
Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

- kierowanie i zarządzanie tym Oddziałem

Szczegółowe prawa i obowiązki
Przyjmującego Zamówienie - Lekarza Koordynatora

Oddziału Wewnętrznego

1. Ilekroć jest mowa o Lekarzu Koordynatorze należy przez to rozumieć  Przyjmującego Zamówienie 

prowadzącego samodzielną opiekę lekarską kierującego i zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym 

Szpitala, na zasadach usługi cywilnoprawnej, w ramach prowadzonej prywatnej praktyki lekarskiej.

2. Lekarz Koordynator wywiązuje się z zawartej umowy przed Dyrektorem ds. Lecznictwa, który jest  

jego bezpośrednim przełożonym.

3. Koordynatorowi Oddziału podlegają: lekarze, położne, pielęgniarki oraz pracownicy administracyjni  

pracujący w Oddziale.

4. Lekarz  Koordynator  przyjmuje  Oddział  od  lekarza  świadczącego  usługi  medyczne  stacjonarnie 

lub   w formie dyżurów.

5. Lekarz Koordynator wykonuje swoje obowiązki samodzielnie.

6. Do obowiązków Koordynatora Oddziału Wewnętrznego należy:

1) wykonywanie czynności  lekarza specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych,

2) nadzór nad świadczonymi usługami medycznymi, w szczególności nadzór na prawidłowością 

i jakością wykonywanych usług medycznych,

3) stawianie się  na wezwanie do Izby Przyjęć oraz dokonywanie badań pacjentów,  wydawanie 

zleceń badań diagnostycznych w Izbie Przyjęć, 

4) badanie każdego  nowo  przybyłego  pacjenta  w  Oddziale,  zakładanie  przyjętym  w  Oddział 

pacjentom historii choroby, zlecanie badań diagnostycznych i ustalanie  rozpoznania i kierunku 

leczenia,

5) czuwanie  nad  tym,  aby  lekarz  dyżurny  był  powiadomiony  o  wszystkich  ciężko  chorych 

na Oddziale,

6) dbanie, aby chorzy na Oddziale byli  leczeni zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz mieli 

zapewnioną opiekę lekarską i należytą obsługę,

7) omawianie z lekarzami zatrudnionymi na Oddziale przypadków chorobowych, sposobu ustalenia 

rozpoznania i metod leczenia,
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8) przestrzeganie,  aby  środki  odurzające  i  silnie  działające  były  przechowywane  w  Oddziale 

osobno pod zamknięciem i wydawane wyłącznie na zlecenie lekarza,

9) dbanie,  aby  historie  choroby  były  prowadzone  w  sposób  oddający  wierny  obraz  przebiegu 

choroby,

10) przybywanie  na  Oddział  na  wezwanie  Dyrektora  ds.  Lecznictwa,  lekarzy  zatrudnionych 

na Oddziale lub lekarza dyżurnego, ilekroć zajdzie uzasadniona potrzeba,

11) dbanie o racjonalne wykorzystanie łóżek, zapewnienie koniecznych miejsc dla przyjmowanych 

chorych  oraz  przeciwdziałaniu nadmiernemu  zaleganiu  na  oddziale  przewlekle  chorych 

nie kwalifikujących się do dalszego leczenia,

12) układanie  harmonogramu  czasu  pracy  personelu  medycznego  oraz  planowanie  zabiegów 

i innych czynności medycznych  w Oddziale,

13) organizacja i nadzór pracy w Oddziale pod względem administracyjnym i gospodarczym,

14) nadzór nad dokumentacją medyczną i przestrzeganie wymagań formalno-prawnych i procedur 

w tym zakresie,

15) zabezpieczenie ciągłości opieki nad pacjentem,

16) zapewnienie, aby pacjenci przebywający na Oddziale byli leczeni zgodnie z aktualnym stanem 

wiedzy medycznej i możliwościami szpitala,

17) zapewnienie, aby pacjent zgłaszający wolę wypisania się ze szpitala, wbrew opinii  lekarskiej,  

został  szczegółowo  poinformowany  o  ewentualnych  następstwach  przedwczesnego 

opuszczenia Oddziału,

18) przekazanie pacjentom oraz osobom upoważnionym, informacji o stanie zdrowia pacjenta,

19) udział wraz z lekarzem prowadzącym w codziennych obchodach chorych w Oddziale,

20) zapisywanie  leków  w  receptariuszach  i  przedstawienie  ich  do  podpisu  Dyrektorowi 

ds. Lecznictwa,

21) dbanie o stałe zaopatrzenie apteki oddziału w leki i potrzebne do udzielania natychmiastowej 

pomocy i tlen,

22) nadzór  nad  gospodarką  lekami  na  Oddziale,  kontrola  zużycia  leków  i  remanent  apteczek 

oddziałowych,

23) udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych  pacjentom POZ - Lekarza 

Rodzinnego, Izby Przyjęć oraz w ramach świadczeń Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki 

Lekarskiej   w POZ,

24) pomoc  w  załatwianiu  niezbędnych  i  pilnych  spraw  socjalno-bytowych  podopiecznych, 

współpraca z Sądami Rodzinnymi i Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,

25) kierowanie, do czasu przejęcia obowiązków przez właściwe w tym zakresie służby, akacjami 

ratunkowymi, ewakuacją pacjentów przebywających w Oddziale, w sytuacjach bezpośrednich 

zagrożeń klęskami żywiołowymi, pożarami, wybuchami itd.,

26) niezwłoczne przekazywanie Dyrektorowi ds. Lecznictwa informacji o każdym przypadku choroby 

w Oddziale, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż jest ona wynikiem przestępstwa,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy

 89



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

27) niezwłoczne przekazywanie Dyrektorowi ds. Lecznictwa informacji o każdym przypadku choroby 

psychicznej lub zakaźnej w Oddziale,

28) wdrażanie  i  zapewnienie  przestrzegania  procedur  istniejących  w  Szpitalu  Powiatowym 

w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  w  tym  procedur  medycznych  przewidzianych  przepisami  prawa 

oraz procedur ISO,

29) dbanie o jakość świadczonych usług medycznych i zadowolenie pacjentów,

30) kontrola zarządcza w Oddziale,

31) czuwanie nad realizacją budżetu Oddziału,

32) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich niezbędnych do prawidłowej realizacji usług 

medycznych  poprzez  prowadzenie  racjonalnej  polityki  kadrowej  -  opiniowanie,  ocenę, 

dyscyplinowanie  pracowników  Oddziału,  składanie  wniosków  w  sprawach  zatrudnienia 

i w sprawach organizacji czasu pracy,

33) składanie wniosków o zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Oddziału,

7. Lekarz  Koordynator  zobowiązany  jest  do  znajomości  i  przestrzegania  przepisów  określających 

prawa  pacjenta,  standardów  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  ustalonych  przez  Udzielającego 

Zamówienia.

8. Lekarz  koordynator  wykonuje  wraz  z  innymi  lekarzami  Oddziału  świadczenia  medyczne 

w szczególności w dziedzinie chorób wewnętrznych.

9. Lekarz Koordynator współpracuje z innymi lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz 

pacjentów Oddziału Wewnętrznego.

10. W procesie diagnostyki i leczenia wydaje zlecenia lekarskie pielęgniarkom, stosując przepisy ustawy 

o zawodach pielęgniarki i położnej.

11. Lekarz Koordynator odpowiada za organizację pracy w Oddziale oraz za sprawne funkcjonowanie 

Oddziału  pod  względem  lekarskim  oraz  za  właściwe  leczenie  chorych,  a  w  szczególności  

przestrzegania,  aby środki  odurzające i  silne były przechowywane w Oddziale pod zamknięciem 

i wydawane wyłącznie na zlecenie lekarza.

12. Lekarz Koordynator ma prawo do:

1) wyboru leczenia w ramach obowiązujących standardów - w sprawach wątpliwych ma prawo 

do konsultacji z Dyrektorem ds. Lecznictwa,

2) zwołania konsylium lekarskiego w razie trudności w ustaleniu rozpoznania.

13. Lekarz Koordynator w zakresie leczenia zobowiązany jest w szczególności do:

1) zbadania każdego przybyłego na Oddział chorego,

2) ustalenie rozpoznania wstępnego,

3) ustalenia procedur diagnostycznych,

4) konsultacji leczenia.

14. Lekarz Koordynator ma obowiązek dokonywania konsultacji chorych z innych Oddziałów na zlecenie 

lekarzy innych Oddziałów.

15. Lekarz Koordynator uczestniczy w obchodzie chorych Oddziału.

16. Lekarz Koordynator ma obowiązek powiadomić Dyrektora ds. Lecznictwa o:
*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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1) istniejących trudnościach związanych z leczeniem,

2) istniejących trudnościach w funkcjonowaniu Oddziału,

3) zaistniałych  masowych  wypadkach,  katastrofach  i  innych  nagłych  zdarzeniach  mających 

zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Oddziału.

17. Lekarz  Koordynator  udziela  informacji  o  stanie  zdrowia  chorego  w  zakresie  i  na  zasadach 

obowiązujących w Oddziale.

18. W czasie udzielania świadczeń w ramach umowy Lekarz Koordynator przebywa stale na terenie 

szpitala i o miejscu swojego pobytu informuje lekarza lub oddziałową Oddziału.

19. Lekarz Koordynator zobowiązuje się do przestrzegania:

1) zasad obowiązujących w Oddziale, ustalonych przez Koordynatora Oddziału a zatwierdzonych 

przez Dyrektora ds. Lecznictwa,

2) zasad bhp i p.poż.,

3) zasad  organizacji  prac  stosowanych  w  Szpitalu  i  w  Izbie  Przyjęć  oraz  innych  jednostek 

organizacyjnych zespołu,

4) przepisów  prawa  regulujących  postępowanie  w  podmiotach  leczniczych  udzielających 

stacjonarnych  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  szpitalnictwa,  a  w  szczególności  praw 

pacjenta, kodeksu etyki lekarskiej, Regulaminu Organizacyjnego Szpitala oraz procedur ISO.

20. Koordynator Oddziału odpowiada za prawidłowo prowadzoną dokumentacje medyczną w Oddziale 

oraz  za  terminowe  i  prawidłowe  kodowanie  i  rejestrację  procedur  medycznych  w  systemach 

informatycznych dokonujących rozliczenia z NFZ.

21. Koordynator  Oddziału,  przed  każdorazowym  podpisaniem  dokumentacji  medycznej  pacjenta, 

sprawdza poprawność i kompletność  jej wypełnienia, w tym również w formie elektronicznej.

22. Koordynator  Oddziału  odpowiada za  bieżące informowanie personelu  zatrudnionego w Oddziale 

o obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony zdrowia oraz o zarządzeniach wydanych 

przez  Prezesa  NFZ  -  w  części  dotyczącej  zakresu  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych 

w Oddziale.

…..................................................... ….......................................................

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                                                   PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy

 91



    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
           ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk
tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

Zał. Nr 2 do umowy Nr SP.DK.11/........../2013
z dnia …................... 2013 r,

o udzielenie zamówienia na stacjonarne świadczenia zdrowotne
w dziedzinie chorób wewnętrznych

w Oddziale Wewnętrznym
Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.

- w formie pełnienia dyżurów medycznych

Szczegółowe prawa i obowiązki
Przyjmującego Zamówienie - Lekarza Oddziału/Lekarza Dyżurnego*)

Oddziału Wewnętrznego

Lekarz  Oddziału/Lekarz  Dyżurny*)  świadczy  usługi  medyczne  w  Oddziale  Wewnętrznym  od  godziny 

…....................................................... do godziny ............................................................................................. ,

w ….................................................................................................................................................................... .

1. Ilekroć jest mowa o Lekarzu należy przez to rozumieć  Przyjmującego Zamówienie prowadzącego 

samodzielną  opiekę  lekarską  podlegającą  bezpośrednio  Koordynatorowi  kierującemu 

i zarządzającemu Oddziałem Wewnętrznym Szpitala, na zasadach usługi cywilnoprawnej, w ramach 

prowadzonej prywatnej praktyki lekarskiej.

2. Lekarz  wywiązuje  się  z  zawartej  umowy  przed  Koordynatorem  Oddziału,  który  jest 

jego bezpośrednim przełożonym.

3. Lekarzowi  w  czasie  udzielania  świadczeń  medycznych,  podlegają:  położne,  pielęgniarki 

oraz pracownicy administracyjni pracujący w Oddziale.

4. Lekarz   przyjmuje  Oddział  od  przekazującego  Lekarza  Koordynatora  lub  lekarza  świadczącego 

usługi medyczne stacjonarnie albo w formie dyżurów medycznych.

5. Lekarz  wykonuje swoje obowiązki samodzielnie.

6. Do obowiązków Lekarza/Lekarza Dyżurnego*) Oddziału Wewnętrznego należy:

1) znajomość  zasad  przyjmowania  pacjenta  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o. 

do leczenia szpitalnego zgodnie z procedurami obowiązującymi w  Szpitalu,

2) dokładne  zbadanie  każdego  chorego  skierowanego  do  leczenia  przez  lekarza  Izby  Przyjęć 

i  po  ustaleniu  przy  pomocy  wszystkich  dostępnych  środków  rozpoznania,  wytyczanie  linii  

postępowania i rozpoczęcie leczenia,

3) rozpoczynanie  pracy/dyżuru*) o godzinie ustalonej w harmonogramie pracy,

4) kończenie pracy/dyżuru*) po rozpoczęciu normalnej ordynacji lekarskiej na Oddziale, a w dniu 

świątecznym  -  po  zgłoszeniu  się  zastępcy,  któremu  Lekarz  Dyżurny  Oddziału  powinien 

przekazać informacje z odbytego dyżuru i zapoznać ze stanem ciężko chorych,

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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5) przebywanie na Oddziale przez cały czas świadczenia usług medycznych/trwania dyżuru*),

6) prowadzenie badań konsultacyjnych lub uczestniczenie w naradzie lekarskiej powołanej w celu 

ustalenia rozpoznania lub uzgodnienia dalszego postępowania z pacjentem,

7) w czasie  pełnienia  dyżuru  wykonywanie obchodów lekarskich  w  godzinach  popołudniowych 

i wieczorowych,

8) prowadzenie,  zgodnie  z  postępem  wiedzy  lekarskiej,  postępowań  leczniczych  u  chorych 

na Oddziale pozostawionych pod opieką lekarza,

9) uczestniczenie i wykonywanie w sposób samodzielny, jeśli jest w tej mierze upoważniony przez 

Koordynatora Oddziału, wynikających z postawionych wskazań zabiegów u chorych przyjętych 

do szpitala w czasie dyżuru,

10)w przypadkach wątpliwych każdorazowo zasięganie opinii Koordynatora Oddziału lub wzywanie 

go na naradę, jeżeli istnieją trudności w rozpoznaniu lub postępowaniu,

11) prowadzenie dokładnie i  systematycznie dokumentacji chorych  przyjętych  w  czasie 

pracy/dyżuru*)  ciężko  chorych,  u  których  występują  znaczniejsze  różnice  w  stanie  zdrowia 

oraz chorych przeniesionych z innych Oddziałów, a także zmarłych,

12) nadzór  pracy personelu  średniego  i  niższego  Oddziału  oraz  kontrola wykonania  wydanych 

zleceń i pielęgnowanie ciężko chorych,

13) dopilnowanie potrzebnego  zaopatrzenia  Oddziału  w  leki,  krew,  tlen  i  aparaturę  potrzebną 

na okres pracy/dyżuru*),

14) przybycie  bezzwłoczne  na  wezwanie  personelu  pomocniczo-lekarskiego  do  chorych 

wymagających pomocy,

15) zawiadomienie  Koordynatora  Oddziału  i  Dyrektora  ds.  Lecznictwa   o   zgonie  chorego 

w Oddziale,

16) przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz wybieranie i uzgodnienia z rodziną pacjenta właściwej 

metody leczenia,

17) znajomość historii choroby pacjenta, nad którym sprawuje opiekę,

18) dokonywanie wpisów w dokumentacji pacjenta Udzielającego Zamówienia,

19)wykonanie niezbędnych zabiegów lekarskich pacjentowi Udzielającego Zamówienia,

20) zapewnienie należytej opieki lekarskiej pacjentom hospitalizowanym,

21) podejmowanie niezbędnych działań medycznych mających na celu poprawę zdrowia pacjentów,

22) przygotowanie  dokumentów  koniecznych  do  wypisania  pacjenta Udzielającego  Zamówienie 

ze Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.,

23)wykonanie  czynności  leczniczych  zgodnie  z  zasadami  sztuki  lekarskiej,  obowiązującymi 

procedurami  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.  i  zgodnie  z  wymaganiami 

Narodowego Funduszu Zdrowia.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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7. Lekarz  nie  może  opuścić  Oddziału  po  zakończeniu  udzielania  świadczeń  bez  wcześniejszego 

przekazania  pacjentów  zmiennikowi,  w  dni  robocze  Koordynatorowi  lub  lekarzowi  etatowemu 

Oddziału.

8. Po  przejęciu  pacjentów/objęciu  dyżuru*)  Lekarz  zapoznaje  się  z  chorymi,  ich  stanem  zdrowia 

na podstawie historii choroby.

9. Lekarz Dyżurny zleca badania chorym wymagającym doraźnych interwencji, w razie konieczności 

dokonuje modyfikacji leczenia zaordynowanego przez lekarza udzielającego wcześniej świadczeń 

medycznych.

10. W przypadkach nagłych, wymagających pomocy drugiego lekarza, Lekarz Dyżurny/Lekarz*) zwraca 

się z prośbą do innego z Dyżurujących w Oddziałach Lekarzy, o tym fakcie powiadamia Starszego 

Lekarza  Szpitala,  który  organizuje  zabezpieczenie  Oddziału  w  przypadkach  nagłych 

nieprzewidzianych zdarzeń.

11. Lekarz dyżurny/ lekarz*) wszystkie dodatkowo wykonane procedury odnotowuje  w dokumentacji  

medycznej pacjentki.

12. Lekarz Dyżurny/Lekarz*)  pacjentom przekazanym do innego Oddziału  lub Szpitala  przygotowuje 

niezbędną dokumentację.

13. Lekarz  Dyżurny/Lekarz*),  w czasie  kiedy  nie  ma Koordynatora  Oddziału  kieruje  pracą  Oddziału 

w godzinach udzielania świadczeń, procesem diagnostyczno-leczniczym, pełni nadzór nad stanem 

bezpieczeństwa personelu i chorych Oddziału.

14. Lekarz/Lekarz dyżurny*) na wezwanie udaje się do Izby Przyjęć, gdzie dokonuje badań pacjentów, 

wydaje zlecenia, prowadzi dokumentację medyczną pacjentom przyjętym w Oddział.

15. Lekarz/Lekarz  Dyżurny*)  prowadzi  dokumentację  medyczną  w  Izbie  Przyjęć  w  zakresie 

obowiązujących przepisów dotyczących pacjentów  z Oddziału Wewnętrznego.

16. Przyjętym w Oddział  Lekarz/Lekarz Dyżurny*)  zakłada historię  choroby,  zleca następne badania 

diagnostyczne i ustala leczenie.

17. Lekarz/Lekarz  Dyżurny*)  udziela  konsultacji  medycznych  na  wszystkich  Oddziałach  Szpitala 

na żądanie Lekarzy Dyżurnych.

18. Lekarz/Lekarz Dyżurny*)  może wzywać na konsultacje  dla chorych Oddziału Lekarzy Dyżurnych 

z wszystkich Oddziałów Szpitalnych.

19. Lekarz/Lekarz Dyżurny*) może zlecić konsultacje dla chorych w Izbie Przyjęć Lekarzom Dyżurnym 

wszystkich Oddziałów Szpitalnych.

20. Lekarz/Lekarz  Dyżurny*)  w  dni  wolne  od  pracy  i  dni  świąteczne,  jest  zobowiązany 

do  przeprowadzenia  wizyt  lekarskich  w  salach  chorych.  O  wszelkich  problemach  zobowiązany 

jest informować Koordynatora Oddziału telefoniczne.

21. Lekarz/Lekarz  Dyżurny*)  w  nagłych  przypadkach  zagrażających  życiu  i  zdrowiu  pacjentów 

lub  personelu  (pożar,  alarm,  podłożenie  ładunku  wybuchowego,  zagrożenie  epidemiologiczne), 

zobowiązany jest do powiadomienia Koordynatora Oddziału, Dyrektora ds. Lecznictwa lub Starszego 

Lekarza Szpitala.

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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22. Lekarz/Lekarz Dyżurny*) pod względem merytorycznym podlega Koordynatorowi Oddziału, który jest 

zobowiązany  całodobowo  udzielić  konsultacji  telefonicznej,  a  gdy  sytuacja  tego  wymaga  służyć 

bezpośrednią pomocą.

23. Lekarz/Lekarz  Dyżurny*)  odpowiada  za  racjonalne  i  zgodnie  z  przeznaczeniem  wykorzystania 

majątku i środków Oddziału.

24. Lekarz/Lekarz Dyżurny*) wykonuje polecenia Koordynatora Oddziału/Starszego Lekarza Szpital*), 

informując  personel  pielęgniarski  do  jakich  zadań  został  skierowany  i  utrzymuje  z  personelem 

łączność telefoniczną.

25. Lekarz/Lekarz Dyżurny*) w razie potrzeby asystuje podczas porodu lub zabiegu cesarskiego cięcia.

26. Lekarz/Lekarz  Dyżurny*),  w  szczególnych  przypadkach,  bierze  udział  w  transporcie  pacjenta 

do  innego  Szpitala.  O  udziale  Lekarza/Lekarza  Dyżurnego*)  w  transporcie  chorego  do  innego 

Szpitala  decyduje  Koordynator  Oddziału,  a  jeżeli   jest  on  nieobecny  w  Szpitalu  Dyrektor 

ds. Lecznictwa lub Starszy Lekarz Szpitala.

27. W czasie nieobecności Lekarza/Lekarza Dyżurnego*) w Oddziale, z przyczyn podanych w ust. 26  

zastępuje  go  Koordynator  Oddziału,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  Starszy  Lekarz  Szpitala 

lub  Dyrektor ds. Lecznictwa wraz  z anestezjologiem pełniącym dyżur w Szpitalu.    

28. Lekarz Dyżurny/Lekarz*) dyżur kończy raportem w Książce Raportów.

…..................................................... ….......................................................

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                                                   PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 3 do umowy Nr SP.DK.11/........../2013
 

z dnia …................... 2013 r,

HARMONOGRAM CZASU DYŻURÓW/PRACY*) LEKARZA
ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY KONTRAKTOWEJ

W MIESIECZNYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM

…..............................................................................................................................
(Imię i nazwisko Lekarza)

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Miesiąc ____________ 2013 r.

Data

Praca
w 

godzinach 
ordynacji

od ….........
do ….........

Liczba 
godzin

Dyżur w 
godzinach Liczba 

godzin

Dyżury,
w tym: Uwagi

od ...... do …...
Dyżury

dzienne i zwykłe 
- liczba godzin

Dyżury 
świąteczne

- liczba godzin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ogółem

Wyrzysk, dnia …......................................

….............................................................                   ..................................................................
  (podpis Lekarza/Lekarza Dyżurnego*)                          (podpis Koordynatora Oddziału)

Zatwierdził: …..........................................................................

       (data i podpis Dyrektora ds. Lecznictwa)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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Zał. Nr 4 do umowy Nr SP.DK.11/........../2013

z dnia …................... 2013 r,

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

…..............................................................................................................................
(Imię i nazwisko Lekarza)

ODDZIAŁ  WEWNĘTRZNY
Miesiąc ____________ 2013 r.

Data

Praca
w 

godzinach 
ordynacji

od ….........
do ….........

Liczba 
godzin

Dyżur w 
godzinach Liczba 

godzin

Dyżury,
w tym: Uwagi

od ...... do …...
Dyżury

dzienne i zwykłe 
- liczba godzin

Dyżury 
świąteczne

- liczba godzin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ogółem

Wyrzysk, dnia …......................................

….............................................................                   ..................................................................
  (podpis Lekarza/Lekarza Dyżurnego*)                          (podpis Koordynatora Oddziału)

Zatwierdził: …..........................................................................

        (data i podpis Dyrektora ds. Lecznictwa)

*)  – należy wybrać i wpisać odpowiedni zapis przy sporządzaniu dokumentów
**) – należy uzupełnić przy wypełnianiu formularzy i umowy
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