UMOWA - projekt
zawarta w dniu …..................................... na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego
pomiędzy Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. zwaną
w dalszej części Udzielającym zamówienia reprezentowanym przez:

Dyrektora Andrzeja Szmita
a …......................................................
zwanym w dalszej części Przyjmującym zamówienie prowadzącym działalność gospodarcza
wpisanym do Rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich w Okręgowej Izbie Lekarskiej
strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych na
rzecz osób objętych opieką Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
§2
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń medycznych wynikających z konieczności ratowania
życia lub zdrowia pacjenta w zespole specjalistycznym.
§3
1. Przyjmujący zamówienie udziela bezpłatnie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym
do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
2. Przyjmujący zamówienie może pobrać opłatę w imieniu Udzielającego zamówienie zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz cennikiem SPWSPR.
3. Opłaty stanowiące konsekwencje płatnych świadczeń stanowią własność Udzielającego zamówienia.
§4
1. Przyjmujący zamówienie może wykonywać świadczenia określone w § 2 przez osoby trzecie po uzyskaniu zgody
Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczeń,
na które zostało udzielone zamówienie oraz badaniom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Rozpoczęcie dyżuru jest weryfikowane tylko i wyłącznie wg godziny logowania się do SWDPRM.
3.1.Rozpoczynanie dyżuru w godzinach innych niż ustalonych w planie dyżurów może odbywać się tylko
i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Udzielającego zamówienie w imieniu, którego występuje
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa. Inne godziny rozpoczynania dyżuru traktowane będą jako
spóźnienie nieusprawiedliwione i mogą być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy.
4. W przypadku braku możliwości stawienia się na wcześniej zadeklarowany dyżur, Przyjmujący zamówienie ma
obowiązek zapewnić zastępstwo we własnym zakresie powiadamiając o tym Udzielającego zamówienie.
5. Odpowiedzialność cywilna, karna oraz zawodowa związana z udzielaniem świadczeń w zakresie zawartej umowy,
obciąża lekarza adekwatnie do stopnia winy i odpowiedzialności określonej prawem.
§5
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do świadczenia usług w okresie wszystkich świąt proporcjonalnie do
wielkości kontraktu i ilości dni świątecznych.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie:
- prowadzenia dokumentacji medycznej tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku (DU
z 2015 roku, poz 2069 z późn. zmianami) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania a także zarządzeń i regulacji w zakresie dokumentacji administracyjnej i medycznej SPWSPR
pod groźbą natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku celowego naruszenia w/w obowiązku,
- uzupełniania dokumentacji ewidencyjnej wykorzystywanej przez Udzielającego zamówienia w sposób
kompletny, czytelny i rzetelny.
- prowadzenia dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę do uzyskania środków finansowych od
ubezpieczyciela pacjenta.
4.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w trakcie wykonywania świadczeń do użytkowania odzieży ochronnej
stosowanej u Udzielającego zamówienia zgodnej z charakterystyką ratownictwa medycznego.
§6
1. Przyjmujący zamówienie korzysta z urządzeń i aparatury medycznej środków transportu i środków leczniczych
stanowiących własność Udzielającego zamówienia.
2. Sprzęt medyczny używany przez Przyjmującego zamówienie w sposób nieumiejętny, niezgodny
z przeznaczeniem lub bez dbałości o jego stan techniczny, który ulegnie zniszczeniu będzie naprawiany lub zakupywany
ze środków Przyjmującego zamówienie w czasie najkrótszym jaki jest konieczny od odtworzenia stanu sprzed zaistnienia
szkody.
§7

Naruszenie zapisów umowy w zakresie obowiązków stron staje się podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy
przez każdą ze stron.
§8
1. Strony ustalają, iż okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy.
2. Płatności na rzecz Przyjmującego Zamówienie wynikające z niniejszej umowy, dokonywane będą przelewem na
rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie - na podstawie poprawnie wystawionej faktury, przedłożonej
Udzielającemu Zamówienie – w terminie 3 dni od jej przedłożenia.
3. Za dzień dokonania płatności, o której mowa w ust. 2, uznaje się dzień zejścia środków
z rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie.
4. Fakturę należy złożyć po upływie okresu rozliczeniowego - wraz z potwierdzonym przez Przyjmującego Zamówienie
czasem wykonywania usługi - począwszy od 2-go dnia roboczego następującego po miesiącu objętym obowiązkiem
obciążenia fakturą.
§ 9.
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …..........r. do dnia …...................r.
2. Ustala się stawkę w wysokości …................ zł za godzinę.
3. 1. W przypadku rażącego naruszenia obowiązku wynikającego w zapisów § 4 punkt 3 i 4 Udzielający
zamówienia nałoży na Przyjmującego zamówienie karę finansową w wysokości 200% stawki godzinowej za każdą
godzinę spóźnienia lub nieobecności.
3. 2. W przypadku nałożenia kary finansowej na Udzielającego zamówienia przez NFZ, z winy Przyjmującego
zamówienie, zostanie ona po ustaleniu bezsporności potrącona z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu
zamówienie.
4. Przyjmujący zamówienie otrzyma dodatkowo 3,00zł do każdej wypracowanej godziny po otrzymaniu pozytywnej
oceny wywiązywania się z obowiązków zawartych w § 4 i 5 w sytuacji, gdy Udzielający zamówienie uzna, że jego
sytuacja finansowa umożliwia wypłatę na rzecz Przyjmującego zamówienie tego dodatku w całości lub w części.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń medycznych w wysokości ….............. godzin
średniotygodniowo w rozliczeniu rocznym.
6. Czas przepracowany na dyżurach w dniach świątecznych: Wigilia (godz.19.00 - 7.00); Pierwszy i Drugi Dzień Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (godz.7.00-7.00); Sylwester (godz.19.00 – 7.00), Nowy Rok (7.00-7.00) będą
opłacane wg stawki zwiększonej o 100%.
§ 10
1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu określonego w § 9 pkt 1.
2. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu gdy zajdą okoliczności określone w § 4 pkt 3.1.
3. Umowa ulega rozwiązaniu gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy.
4. W drodze pisemnego powiadomienia strony z podaniem przyczyn rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
5. W przypadku nie przedłużenia kontraktu z NFZ.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób polubowny przez strony rozstrzyga sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia.
Podpisy Stron:

Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie

