
Umowa nr ....../§AR/D l 2OL6
na opiekę lekarską w lzbie Przyięć i Oddzialach szpitalnych poza normalną ordynacją §zpitala

zawarta w dniu 30.09.2016 r. w Olsztynie pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w OlszĘnie z siedzibą przy ul.
Jagiellońskiej 7& KRS 0000000456,
zwanym w dalszej części umowy,,Zamawiającym" lub,,Szpitalem"
reprezentowanym przez Teresę Sadowską -Wołkowicką, działającą na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Dyrektora Zespotu
a

........................,

zwa nym w dalszej części u mowy,,Przyjmującym Zamówien ie" l ub,,Lekarzem"
reprezentowa nym przez .........
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia lallr. o dzialalności leczniczej (Dz.U. z7OL5r.
poz.618 ze zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§r
Zamawiający powierza, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek
świadczenia opieki lekarskiej w godzinach poza normalną ordynacją Szpitala tj.

zabezpieczenia opiek! lekarskiej w lzbie Przyjęć i oddziałach Samodzielnego PubIicznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 78.

§z
Miesięczny harmonogram opieki lekarskiej poza normalną ordynacją szpitala dotyczący
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy ustala Zamawiający w terminie
do 20 dnia każdego miesiąca na miesląc następny.
lnformacja o miesięcznym harmonogramie opieki lekarskiej na miesiąc następny
umieszczana jest w SzpitalNet-ZarządŹenia, zakladka lnformacje wewnętrzne-Harmonogram
opieki !ekarskiej
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu
iterminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w ust.1.

§s
Obowiązek opieki lekarskiej poza normalną ordynacją szpitala rozpoczyna się w dni powszednie
o godz.l5@i kończy o godz.725 dnia następnego, a w soboty, niedziele i święta w godz. od 725 do
725 dnia następnego.
ReaIizacja zadań wynikających z umowy kończy się po rozpoczęciu normalnej ordynacji lekarskiej
w oddziale, d w soboty, niedziele i święta po zgłoszeniu się lekarza przejmującego opiekę
lekarską nad pacjentami wg harmonogramu opieki lekarskiej poza godzinami normalnej
ordynacji Szpitala, któremu zdający przekaże raport z wykonywanych zadań (udzielanych
świadczeń) i zapozna ze stanem pacjentów. Jednocześnie osoba przejmująca opiekę dokona
wpisu w zeszycie raportów lekarskich z adnotacją na wstępie raportu o treści ,,Zostałem(a)
poinformowany(a) o stanie pacjentów"

§ą
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia właściwej opieki lekarskiej poza

normalną ordynacją szpitala służącej zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
pacjentów szpitala zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki
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zawodowej i należytą starannością, a także z poszanowaniem praw pacjenta. W szczególności
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do:
a) dokonywania obchodów w godzinach wieczornych w dnl powszednie, a w dni wolne od

pracy w godzinach rannych iwieczornych,
b) dokładnego badania każdego chorego skierowanego do leczenia w szpitalu, przy

wykorzystaniu możliwie dostępnych środków dlagnostycznych oraz ustalenia linii
postępowania diagnostycznego w celu rozpoczęcia leczenia w oddziale,

c) w przypadku wątpliwości diagnostycznych konsultowania się z lekarzami innych specjalności
w celu ustalenia rozpoznania lub uzgodnienia dalszego postępowania,

d) współpracy z personelem średnim oddziałulizbv przyjęć w zakresie niezbędnym do
wtaściwego świadczenia usług medycznych,

e) przybywania na wezwanie pielęgniarkido chorych wymagających pomocy,
f} nadzorowania pracy personelu plelęgniarskiego w zakresie sprawowanej opieki nad

pacjentami i realizacjl zleceń lekarskich.
g) kierowańia pacjentów na leczenie w innych podmiotach leczniczych, jeżeli wymagać tego

będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy Zamawiającego nie
zapewni możliwości dalszego leczenia,

h) w przypadku zgonu pacjenta, po 2 godzinach od śmierci, wypełnienia karty zgonu i

przekazanie jej za pokwitowaniem osobie uprawnionejdo pochówku, (o i!e przyczyna zgonu
nie budzi wątpliwości w ocenie lekarza stwierdzającego zgon i nie istnieją podstawy do
przeprowadzen !a sekcji zwłok).

i) przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej,
j) przestrzegania aktualnych przepisów bhp i p/poż oraz innych przepisów porządkowych

wyd a nych przez 1amawiaj ącego,
k) wykazywania należytej dbatości o mienie Zamawiającego,
l) wykonywania usług medycznych przy użyciu sprzętu iśrodków medycznych Zamawiającego,
m) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej do

otrzymywania,
n} ordynowania ze szczególną starannbścią leków narkotycznych oraz prowadzenia książki

rozchodów leków narkotycznych,
o) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przypadkach przywożenia przez

zespoły ratownictwa medycznego na lzbę Przyjęć pacjentów nie kwalifikujących się do
leczenia pulmonologicznego.

2. W godzinach poza normalną ordynacją Szpitala, lekarzowi pełniącemu opiekę lekarską w lzbie
Przyjęć, przysługują kompetencje i uprawnienia dyrektora i zastępcy dyrektora ds. medycznych.
W miarę możliwości, lekarz ten konsultuje telefonicznie podejmowane decyzje z dyrektorem
i/lub zastępcą dyrektora ds. medycznych, ewentualnie niezwłocznie powiadamia ich o podjętych
działaniach. Lekarz ten ponosi odpowiedzialność za zapewnienie należytego funkcjonowania
szpitala i bezpieczeństwo pacjentów.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest samodzielnie zaopatrzyć się w środki ochrony
indywidualnej (fartuch, garsonka itp.) i obuwie. Pranie i konserwacja odbywa się na koszt
Pnyj mującego zamówien ie.

4. Lekarze świadczący usługę objętą przedmiotem umowy są zobowiązani do noszenia
identyfikatora zawierającego imię, nazwisko oraz funkcję.

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie wiąże 8o umowa o udzielanie świadczeń
zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§s
1. Przyjmujący zamówienie świadczy usługę w zakresie opieki lekarskiej poza normalną ordynacją

Szpitala korzystając z lokalu, aparatury, sprzętu medycznego, leków, materiałów medycznych i

innych środków nlezbędnych do realizacji umowy, udostępnionych mu przezZamawiającego.
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2. Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1 nie może być wykorzystywane w innym celu niż
określone niniejszą umową.

3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia lub zaginięcie
sprzętu bądź aparatury Zamawiającego, używanych pruez Przyjmującego zamówienie do
wykonywania umowy.

§0
Przyjmujący Zamówienie, zobowiązuje się do dokładnego i systematycznego prowadzenia
dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej oraz rejestru usług medycznych
pacjentów leczonych i nowoprzyjętych, zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym w
p lacówce Za mawiającego.

§z
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzlalności cywilnej na
warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzg!ędnieniem
przepisów wydanych na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o działalności teczniczej.
Odpis polisy Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do dnia
podpisania niniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy do
posiadania ważnej polisy odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. L araz ważnego
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do świadczenia usług (w tym w
porze nocnej). Badania ]ekarskie Przyjmujący wykonuje na własny koszt. W trakcie
obowiązywania umowy na Przyjmującym zamówienie ciąży obowiązek dostarczania
Zam awiającem u a ktualnych doku mentów (polisy i zaświadczen ia leka rskiego).
Odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń strony
umowy ponoszą solidarnie.

§8
L. W czasie petnienia usług objętych umovJą Przyjmujący Zamówienie świadczy usługi medyczne

wyłącznie pacjentom szpitala oraz pacjentom zgłaszającym się do lzby Przyjęć.
2. Umowa zostaje zawarta na udzielanie świadczeń szacunkowo 145 pacjentom dziennie.
3. Opieka lekarska poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala pełniona jest jednocześnie przez

minimum dwóch lekarzy wg systemu: jeden |ekarz w izbie przyjęć i OddziaIe rehabilitacji
pulmonologicznej z ośrodkiem rehabilitacji dziennej, a jeden w pozostałych oddziałach
szpita|nych, tj.:
a) Oddziale alergologiczno - pulmonologicznym
b) Klinice pulmonologii z oddziałem pulmonologicznym,
c) Oddziale pu!monologicznym z pododdziałem gruźlicy,
d) Oddziale onkologii z pododdziałem chemioterapii.
Jeśll stroną umowy jest lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZGiChP także w
godzinach normalnej ordynacji, a z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust.1, wynika, że lekarz
ten ma udzielać świadczeń w lzbie przyjęć i Oddziale rehabilitacji pulmonologicznej z ośrodkiem
rehabilitacji dziennej, wówczas lekarz ten jest zobowiązany także do zapewnienia opieki
lekarskiej pacjentom oddziału macierzystego. W takim przypadku drugi z lekarzy sprawuje opiekę
nad pacjentami pozostałych oddziałów.

§s
L. Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy w

wysokości: zł brutto za 1 godzinę sprawowania opiek! lekarskiej w godzinach poza
normalną ordynacją (słownie: ..... zł brutto).
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2. Wystawienie rachunkufaktury VAT przez Przyjmującego Zamówienie nastąpi po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego. W rachunkufakturze VAT należy ująć ilość godzin usług
świadczonych w poprzednim miesiącu, z zaokrągleniem w górę do pełnej godziny.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu rachunku/faktury VAT.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji niniejszej umowy do wysokości środków
przewidzianych w planie finansowym na dany rok.

§10
Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z7US .

§11
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.10.2016r. od7.25 do dnia 31.12.2019r. do
7 'ż5' 

§ 12
L. Umowa może być rozwiąz,ana prtel każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy stron,

okresudrugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia.

NAczELNA

§ 13 wpiel'*.,,

1. Przyjmujący zamówienie jest obowiązany do osobistego udziela

Flołtawir,hn

świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego. Osoba zastępująca musi zostać
zaakceptowana przez Zamawiającego.

3. W przypadku, o którym mowa w ńt. 2, rozliczenia finansowe odbywają się pomiędzy
Przyjmującym zamówienie a osobą zastępującą. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za

szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń ponoszą solidarnie ze Szpitalem Przyjmujący
zamówienie oraz osoba zastępująca.

4. Umowa może być rozwiązana przez 7amawiającego ze skutkiem natychmiastowym, gdy

Przyjmujący Zamówienie swoje prawa I obowiązki przeniósł na osoby trzecie, nie uzyskawszy
na to zgody Zamawiającego.

§14
Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez NFZ,

uprawnione organy administracji publicznej, Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionejw
za kresie dotyczącym wykonywa n ia n i n iejszej u mowy.

§15
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez
zgody dłużnika.

, §16
Wszelkie zmiany do umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

§rz
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym d|a każdej ze stron.
Przyjmująry Zamówienie Zamawiający
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zastrzeżeniem ust.2. #
2. 7a zgodąZamawiającego, w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanieSP

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Lekarz, po uprzednim zawiadomieniuPf;
Zamawiającego, może wskazać osobę zastępującą o kwalifikacjach zgodnych z rodzajemfi§


