Projekt umowy

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
zawarta w dniu ………….. r. w Katowicach pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach przy ul.
Raciborskiej 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………,
NIP …………………, reprezentowanym przez:
……………………………………………….
zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
.........................................................................................
NIP ………………………………………………..
REGON....................................................................
Nr wpisu do rejestru.......................................................................................
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej …..................................................................
zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”
zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w oparciu o protokół konkursowy z
dnia....................................................... oraz na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017r., poz.1.371 j.t.
z poź. zm.),
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz.160 j.t.
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1510 j.t. z póź. zm.) odpowiednio art. 146 ust. 1,
art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729)
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. , poz. 2069 z późn.
zm.)
- ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000
z późn. zm.)
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§1
1. Udzielający Zamówienia zamawia, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać
świadczenia zdrowotne w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców krwi i
dawców szpiku oraz

dawców krwi poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego

obejmującego: wywiad lekarski, ocenę informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu
dla dawców krwi lub szpiku, badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych
badań diagnostycznych i pozostałe czynności, które zostały określone przepisami ustawy o
publicznej służbie krwi i przepisami wykonawczymi oraz Obwieszczeniem Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2018r. „w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej
składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek
organizacyjnych publicznej służby krwi” (Dz. Urz. MZ. 2018.92)
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się także do:
a. prowadzenia na rzecz Udzielającego Zamówienie, wymaganej dokumentacji medycznej
kandydatów na dawców krwi i szpiku oraz dawców krwi, w szczególności zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r. ,poz.
160j.t. z późn.zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj.
Dz.U. z 2015r.poz. 2069 z późn. zm.).
b. opieki medycznej nad kandydatami na dawców krwi i szpiku oraz nad dawcami krwi,
c. informowanie kandydatów na dawców krwi i szpiku oraz dawców krwi o nieprawidłowych
wynikach badań, odpowiednie pokierowanie ich w celu dalszej diagnostyki i leczenia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d. udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Udzielającego Zamówienie raz
na kwartał, a w razie konieczności wynikającej ze mian w przepisach częściej.
§2
1. Udzielanie świadczeń, o których mowa w §1 następować będzie w Terenowym
Oddziale Udzielającego Zamówienia w ………………………. W uzasadnionych
przypadkach Przyjmujący Zamówienie udzielał będzie świadczeń w innych
Terenowych Oddziałach Udzielającego Zamówienie.
2. Terenowy Oddział funkcjonuje godzinach od 7 do 13 w dniach od poniedziałku do
piątku. Przyjmujący Zamówienie będzie udzielał świadczenia w godzinach
funkcjonowania Terenowego Oddziału w terminach określonych w miesięcznych
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harmonogramach podawanych do wiadomości na trzy dni przed początkiem danego
miesiąca.
3. Faktyczny czas świadczenia usług w danym miesiącu potwierdzany będzie przez
osobę koordynującą Terenowym Oddziałem lub przez Kierownika Działu Dawców
i Pobierania.
4. W razie niemożności świadczenia usługi w dniu wskazanym w harmonogramie
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Udzielającego
Zamówienia z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
dla pakietu dot. ekip wyjazdowych:
1. Udzielanie świadczeń, o których mowa w §1 następować będzie na organizowanych przez
Udzielającego Zamówienia ekipach wyjazdowych według ustalanego przez Udzielającego
Zamówienia harmonogramu.
2. Harmonogram przekazywany będzie na okresy miesięczne Przyjmującemu Zamówienie
na co najmniej trzy dni przed początkiem danego miesiąca.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie ekip
wyjazdowych, o czym niezwłocznie poinformuje Przyjmującego Zamówienie.
4. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek zgłosić się punktualnie w miejscu wyjazdu ekipy.
Informacje dotyczące godzin wyjazdu na ekipę wyjazdową Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest uzyskać samodzielnie w Dziale Dawców i Pobierania.
5. W razie potrzeby Przyjmujący Zamówienie udzielał będzie świadczeń, stanowiących
przedmiot umowy, również w Terenowych Oddziałach Udzielającego Zamówienia. O takiej
konieczności

Udzielający

Zamówienia

poinformuje

z

co

najmniej

dwudniowym

wyprzedzeniem.
6. Świadczenie usług na ekipie wyjazdowej obejmuje czas od wyjazdu pojazdu do poboru
krwi z siedziby Zleceniodawcy do jego powrotu do siedziby Zleceniodawcy. Faktyczny czas
świadczenia usług w danym miesiącu potwierdzany będzie przez osobę - Kierownika Działu
Dawców i Pobierania lub przez osobę koordynującą Terenowym Oddziałem.
7. W razie niemożności świadczenia usługi w dniu wskazanym w harmonogramie
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Udzielającego
Zamówienia z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
8. W razie niestawienia się w terminie wynikającym z harmonogramu Przyjmujący
Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości wynagrodzenia
za jedną godzinę świadczenia usługi, za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.
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§3
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń
zdrowotnych z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z
uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a. dochowania tajemnicy treści umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w
związku z realizacją umowy, a w szczególności danych dotyczących krwiodawców,
b. przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki krwiodawcy,
c. przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez
Udzielającego Zamówienie tj. Standardowych Operacyjnych Procedur (SOP),
d. przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych,
e. przestrzegania obowiązujących u Udzielającego Zamówienie wewnętrznych przepisów
podczas wykonywania umowy,
f. stosowania się do uwag osób uprawnionych do nadzorowania w imieniu Udzielającego
Zamówienie sposobu realizacji umowy, którymi są: osoba koordynująca w Terenowym
Oddziale lub Kierownik Działu Dawców i Pobierania,
g. uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez Udzielającego
Zamówienie.
§4
Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli
Udzielającego Zamówienie oraz innych uprawnionych organów i osób, szczególnie w
zakresie

sposobu

udzielania

świadczeń

zdrowotnych,

oraz

sposobu

prowadzenia

dokumentacji medycznej.
§5
1.Udzielanie świadczeń, o których mowa w § 1 wykonywane będzie przez osoby
legitymujące się prawem wykonywania zawodu lekarza.
2. Przyjmujący Zamówienie przy niniejszej umowie składa wykaz osób legitymujących się
prawem wykonywania zawodu lekarza, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu
niniejszej umowy oraz kserokopię dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania
zawodu lekarza a w sytuacji zmiany listy tych osób doręczy ją niezwłocznie minimum na
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jeden miesiąc przed realizacją świadczeń Udzielającemu Zamówienie wraz z dokumentami,
o których mowa wyżej.
3. Lekarze wykonujący zlecenie mogą przystąpić do realizacji zadań po odbyciu szkolenia
przeprowadzonego przez Udzielającego Zamówienie.
4. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody – w uzasadnionych
przypadkach – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez konkretną osobę o czym
poinformuje Przyjmującego Zamówienie na piśmie.
5. Udzielający Zamówienie nie dopuści do wykonywania świadczeń zdrowotnych osób,
których dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza nie zostały
doręczone Udzielającemu Zamówienie.
§6
1. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał przedmiot umowy korzystając z lokalu,
aparatury, sprzętu medycznego, leków, materiałów medycznych, preparatów diagnostycznych
i innych środków niezbędnych do wykonania zamówienia, udostępnionych mu przez
Udzielającego Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że Przyjmujący Zamówienie we własnym
zakresie i na własny koszt zabezpieczy posiadanie przez osoby, którymi będzie się posługiwał
przy wykonywaniu niniejszej umowy, odzieży roboczej, odzieży ochronnej i środków
ochrony indywidualnej spełniających wymogi Norm Polskich, aktualnych szkoleń z zakresu
bhp oraz aktualnych badań profilaktycznych.
2. Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1, stanowiących własność Udzielającego
Zamówienie może odbywać się w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń
zdrowotnych i nie mogą być one używane w innych celach niż określone niniejszą umową.
3. Przyjmujący Zamówienie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą
umową ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zaginięcie sprzętu i aparatury
będącej własnością Udzielającego Zamówienie.
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich wykonania
osobom trzecim chyba, że otrzyma pisemną zgodę Udzielającego Zamówienie.
5. Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy bez zgody Udzielającego Zamówienie.
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§7
1.Przyjmujący Zamówienie nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego,
objętego niniejszą umową.
2. Przyjmujący Zamówienie nie może pobierać żadnych opłat od krwiodawców za udzielane
świadczenia zdrowotne.
§8
1. Przyjmujący Zamówienie w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od prawidłowego
stanu zdrowia, kandydata na dawcę krwi lub szpiku i dawcę krwi zobowiązuje się
skierować go do lekarza sprawującego nad nim opiekę zdrowotną w celu dalszej
diagnostyki lub leczenia.
2. Do skierowania dołącza się wyniki badań, a fakt ten odnotowuje się w dokumentacji
medycznej.

§9
1. Udzielający Zamówienie oświadcza, że miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych
spełnia warunki stawiane podmiotom leczniczym w tym zakresie.
2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych
zastrzeżeń.
§ 10
1.Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej
(stanowiącej własność Udzielającego Zamówienie) wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Udzielającego Zamówienie osobom trzecim
odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2069 z późn. zm.).
§ 11
1.Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania
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świadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej podmiotu

wykonującego

działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729), i złożenia Udzielającemu
Zamówienie kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania
niniejszej umowy lub po wygaśnięciu polisy – pod rygorem rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia.
§ 12
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie.

§ 13
1.Przyjmującemu Zamówienie za wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w §1
przysługuje wynagrodzenie w wysokości: …….. za każdą godzinę świadczenia usług, o
których mowa w § 2.
2.Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT i będzie płatne za dany miesiąc
kalendarzowy w terminie 14 dni po doręczeniu Udzielającemu Zamówienie faktury VAT lub
rachunku na rachunek bankowy Przejmującego Zamówienie wskazany w fakturze lub
rachunku. Do faktury lub rachunku musi być załączony dokument potwierdzający ilość
przepracowanych godzin, o którym mowa w § 2.
§ 14
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ……………… do dnia 31.12.2019r.
§ 15
1. Strony umowy zastrzegają prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w razie zajścia okoliczności uniemożliwiających realizację umowy, w tym w szczególności
rażącego naruszania postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron w tym:
- udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem
osób nieuprawnionych, nie przeszkolonych przez Udzielającego Zamówienie lub nie
posiadających wymaganych kwalifikacji, jeżeli w wyniku kontroli wykonywania umowy
stwierdzono u Udzielającego Zamówienie niewypełnienie warunków umowy lub wadliwe jej
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wykonywanie przez Przyjmującego Zamówienie, a w szczególności ograniczenie dostępności
świadczeń, zawężenie ich zakresu, złą jakość świadczeń, Przyjmujący Zamówienie nie złoży
aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
- nastąpi niemożność wykonywania umowy przez Przyjmującego Zamówienie z powodu
likwidacji działalności, upadłości, długotrwałej choroby,
- nie będzie wykonywał świadczeń zdrowotnych chociażby przez jeden dzień bez względu na
przyczynę.
2. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości
………………… w sytuacji rozwiązania umowy z winy Przyjmującego Zamówienie.

§ 16
1.Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Wszystkie aneksy sporządzone do umowy stanowić będą jej integralną część.
§ 17
1.Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej
umowy w drodze negocjacji.
2.W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia.

§ 18
Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy wobec osób trzecich.
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy o działalności leczniczej i przepisy powołane na wstępie tej umowy oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 20
Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………..
Udzielający Zamówienie

……………………………
Przyjmujący Zamówienie
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