Umowa nr …/2018
w dniu ………………………… r. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
Śląskich
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód
w Katowicach,
Wydział
VIII
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod Nr KRS 0000182167, REGON 272165010, NIP 643-10-05-873
zwanym w umowie Zamawiającym,
Zamawiającym reprezentowanym przez:
Mariusza Nowaka – Dyrektora
a
……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………..,
…………………………………….. , na
podstawie wpisu do CEIDG, adres korespondencyjny: ……………………………………, REGON …, NIP …
zwanym w umowie W ykonawcą
w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.07.2018 r. KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE,
została zawarta umowa o następującej treści:
I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Strony umowy zgodnie oświadczają, że celem zawarcia umowy jest ustalenie zasad współpracy
związanej z organizacją i udzielaniem świadczeń zdrowotnych przy stosowaniu wymaganych
standardów na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty nr CLO/ZP/……./2018 w ramach konkursu
ofert na świadczenie zdrowotne, a w tym:
1) warunków realizacji świadczeń zdrowotnych określanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
jak i jego następcę prawnego określonych w szczegółowych materiałach informacyjnych,
a w tym zapewnienia pacjentom równego 24 godzinnego dostępu do świadczeń zdrowotnych
przez 7 dni w tygodniu;
2) analiz i ocen potrzeb zdrowotnych pacjentów, promocji zdrowia i jego profilaktyki;
3) udział w pracach badawczo-rozwojowych i projektów w oparciu o zasady obowiązujące
u Zamawiającego;
4) wdrażania i doskonalenia jakości oraz zmodyfikowania systemu zarządzania Centrum Leczenia
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (CLO) związanego
z wprowadzeniem systemu „Szczupłego Zarządzania” w rozumieniu § 2 pkt 6;
5) bieżącego i stałego monitorowania ochrony przetwarzanych danych osobowych pacjentów
oraz personelu Zamawiającego zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Zamawiającego.
§2
Strony umowy na potrzeby należytego rozumienia zawartych w niniejszej umowie pojąć przyjmują
następujące ustalenia:
1) Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie na świadczenie zdrowotne.
2) Oddziale – należy przez to rozumieć:
a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
b) Oddział Chirurgii Ogólnej;
c) Oddział Chirurgii Plastycznej;
d) Oddział Rehabilitacji;
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3)

4)

5)

6)

e) Blok Operacyjny;
f) Izba Przyjęć i pomoc doraźna.
Poradni - należy przez to rozumieć:
a) Poradni Chirurgii Ogólnej;
b) Poradni Chirurgii Plastycznej.
Pracowni – należy przez to rozumieć:
a) Pracownię Hiperbarii Tlenowej;
b) Pracownię Hodowli Komórek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek.
Prace badawczo-rozwojowe – należy przez to rozumieć: naukowe prace badawcze w ramach
programów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej,
itp.
System „Szczupłego Zarządzania” – należy przez to rozumieć system zarządzania mającego
na celu ciągłe dokonanie organizacji pracy i funkcjonowania Zamawiającego uzyskiwany
poprzez stosowanie narzędzi zarządczych jak PDCA, 5xWhy, 5S, Poka Yoke, system ssący
Kanban, dobra zmiana (Kaizen), eliminacja marnotrawstwa (Muda), teorii ograniczeń (TOC) itd.
II - PRZEDMIOT UMOWY
§3

1. Przedmiotem umowy jest zlecanie przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania świadczeń
zdrowotnych w dziedzinie ……………………………………………...
……………………………………………...
2. Do warunków wykonywania przedmiotu umowy zalicza się również inicjowanie, wdrażanie
i ciągłe doskonalenie jakości oraz modyfikowanie systemu zarządzania Zamawiającego
zgodnie z wprowadzonym Systemem „Szczupłego Zarządzania” w rozumieniu § 2 pkt 6.
3. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu
i zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować świadczenia zdrowotne zgodnie z zasadami etyki
lekarskiej w oparciu o uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego.
§4
1. Strony zobowiązują się do stałej bieżącej współpracy i wzajemnego informowania
się o wszelkich działaniach mogących mieć wpływ na sprawne i efektywne wykonywanie
niniejszej umowy, jak i spełnianie warunków realizacji świadczeń zdrowotnych wymaganych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub innego partnera finansującego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy potrzebnych wiadomości
dla sprawnego wykonywania przedmiotu tej umowy, zgodnie z Systemem „Szczupłego
Zarządzania”.
III - OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się w związku z wykonaniem przedmiotu umowy do wykonywania
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie …………………………… zgodnie z celami statutowymi.
2. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu umowy dotyczącego wykonywania świadczeń
zdrowotnych zobowiązuje się wobec Zamawiającego w szczególności do:
1) wykonywania konsultacji u Zamawiającego zgodnie z ustalanymi u Zamawiającego
zasadami współpracy przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, na podstawie umów
Zamawiającego oraz dokumentowania tych konsultacji;
2) wykonywania czynności związanych z leczeniem pacjentów, a w tym z uwzględnieniem
m.in.: prawa wyboru metody leczenia, jednak przy wprowadzaniu nowych metod leczenia
obowiązek akceptacji Zamawiającego oraz uzyskania opinii zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
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3) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie
z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością oraz wymaganą
przez Zamawiającego jakością,
4) przeprowadzania lub asystowania do zabiegów planowanych oraz ze wskazań życiowych
i w trybie pilnym;
5) stosowania analgezji pooperacyjnej i terapii bólowej;
6) prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej pacjentów w postaci wywiadu
orzeczniczego i choroby zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
jak i książki raportów lekarskich;
7) udzielania świadczeń zdrowotnych na zlecenie Zamawiającego również poza oddziałami
szpitalnymi;
8) orzekania o czasowej niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) wydawania opinii i zaświadczeń o stanie zdrowia na wniosek pacjenta lub przedstawiciela
ustawowego, a także organów i podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych
przepisów;
10) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów i przebiegu leczenia uprawnionym
osobom oraz organom w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
11) znajomości stanu zdrowia leczonych u Zamawiającego pacjentów;
12) wykonywania obchodów lekarskich;
13) ustalania programu postępowania diagnostycznego i leczniczego z lekarzami
prowadzącymi pacjenta;
14) wydawania zleceń lekarskich, ordynowania chorym leków w koordynacji z Pełnomocnikami
Zarzadzającymi Kontraktem;
15) podejmowanie decyzji, co do czasu, sposobu, rodzaju i kolejności leczenia, a w tym leczenia
operacyjnego;
16) przestrzegania obowiązujących zasad przyjmowania pacjentów do leczenia
u Zamawiającego;
17) zlecania wykonywania sekcji zwłok, jeżeli istnieją wskazania do ich przeprowadzenia,
analizowanie wyników sekcji i składanie okresowych – kwartalnych sprawozdań
z tych czynności Zamawiającemu;
3. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do zasięgania opinii konsultantów ds. leczenia
oparzeń i chirurgii plastycznej oraz Zamawiającego w zakresie współpracy interdyscyplinarnej
w przypadkach związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach szczególnych.
4. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu umowy związanego z koordynowaniem
realizacji świadczeń zdrowotnych zobowiązuje się wobec Zamawiającego w szczególności do:
1) zapewnienia realizacji świadczeń usług lekarskich poprzez wyznaczanie odpowiedzialnych
lekarzy za realizację świadczeń zdrowotnych na poszczególnych oddziałach
i zabezpieczenie z nimi współpracy;
2) wykonania planu realizacji świadczeń zdrowotnych Zamawiającego w zakresie ich rodzaju
i ilości;
3) nadzorowania wykonywanych opatrunków i zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
u chorych;
4) dbałości o przestrzeganie praw pacjenta, przepisów w zakresie pobytu pacjenta w leczeniu,
a w tym zasad ustalonych dla osób odwiedzających chorych oraz udzielania zezwoleń,
w sposób określony przez Zamawiającego, na odwiedzanie chorych w sytuacjach
szczególnych w godzinach innych niż w Informacji dla pacjenta;
5) dbałości o racjonalne wykorzystywanie łóżek;
6) bieżącego monitorowania wykonania świadczeń zdrowotnych oraz kontraktu,
przygotowania warunków kontraktowych na okresy następne w oparciu o kompleksową
znajomości warunków umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i innym płatnikiem;
7) comiesięcznego raportowania realizacji świadczeń zdrowotnych oraz kontraktu;
8) czuwania nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorym na oddziałach oraz kontrola
wykonywania wydawanych w tym zakresie zarządzeń;
9) kontroli, nadzoru oraz racjonalizacji wydatków i kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych,
ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zmiennych w procesie terapeutycznym;
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10) prowadzenia gospodarki lekami w sposób jak najbardziej racjonalny, merytoryczny,
efektywny i uzasadniony ekonomicznie w kontekście przyjętych metody leczenia;
11) wypracowania, wprowadzenia, stosowania i bieżącego monitorowania koniecznych zmian
dotyczących leków, uzasadnienia ekonomicznego do optymalnej formy leczenia
i uzgadniania z powołanym zespołem;
12) osobistego nadzoru nad dystrybucją, przechowywaniem i zabezpieczeniem środków silnie
działających i narkotyków;
13) dbałości o dobro i interes Zamawiającego oraz o przestrzeganie tajemnicy Zamawiającego
zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami oraz przepisami dot. ochrony
zdrowia;
14) dbałości o przestrzeganie przez personel medyczny Zamawiającego i podmioty świadczące
usługi medyczne obowiązujących u Zamawiającego przepisów i zarządzeń oraz inicjowanie
działań celem ich przestrzegania zgodnie z polityką Systemu „Szczupłego Zarządzania”;
15) dbałości o dyscyplinę oraz pracy, jak i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez personel
medyczny Zamawiającego i podmioty świadczące usługi medyczne;
16) dbałości o utrzymanie należytego porządku u Zamawiającego;
17) dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz należytego stanu
higieniczno-sanitarnego Zamawiającego przez osobiste przestrzeganie przepisów,
jak i personel medyczny;
18) udziału w rozwoju działalności naukowo-dydaktycznej Zamawiającego, a także o stałe
pogłębianie wiedzy fachowej (medycznej) własnej oraz personelu medycznego i podmiotów
świadczących usługi medyczne u Zamawiającego;
19) udziału w pracach badawczo-rozwojowych i projektach zatwierdzonych uprzednio
przez Zmawiającego.
§6
1. Na czas nieobecności, Wykonawca zobowiązany jest – po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym – ustanowić lub wskazać zastępstwo lekarza o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i posiadającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2. Powierzenie wykonania obowiązków wynikających z wykonywania przedmiotu umowy osobie
trzeciej może nastąpić tylko w sytuacjach uniemożliwiających świadczenie ich osobiście
legitymującej się takimi, samymi kwalifikacjami jak Wykonawca.
3. Spełnienie
powyższego
obowiązku
ogranicza
odpowiedzialność
Wykonawcy
do odpowiedzialności za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest w takich sytuacjach niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego
w formie pisemnej o osobie i o adresie zastępcy, który wstępuje z chwilą wstąpienia w prawa
i obowiązki Wykonawcy.
5. Wykonawcy za okres, w którym wykonuje pracę wskazana przez niego osoba trzecia
nie przysługuje wynagrodzenie.
IV - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej
i karnej.
2. Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
wykonywanego przedmiotu umowy. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik
do tej umowy i spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w § 1 umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przy udzielaniu
świadczeń.
4. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokonania ubezpieczenia
na kwotę ubezpieczeniową ustaloną na podstawie zasad, o których mowa w przepisach prawa
dotyczących warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w umowie, o ile powstała z jego winy,
a w tym z tytułu zaniedbania lub błędu w sztuce lekarskiej.
6. Wykonawca ma obowiązek posiadania ciągłości ubezpieczenia OC i przedkładania
Zamawiającego kopii kolejnych polis ubezpieczeniowych przed upływem obowiązywania polis
kończących się.
7. W przypadku braku spełnienia powyższych warunków Zamawiający ma prawo rozwiązać
umowę bez wypowiedzenia obciążając Wykonawcę wszelkimi kosztami spowodowanymi
jego niezgodnym z umową zachowaniem.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich, obowiązkowych
szczepień przeciwko WZW, szkoleń w zakresie bhp oraz zaświadczeń od lekarza profilaktyka
Zamawiającego – Wykonawca oraz NFZ legitymują się prawem kontroli potwierdzeń
wymienionych badań i uprawnień.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę stanu sanitarno-epidemiologicznego.
10. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy dostarczania Zamawiającemu wyników
posiewów z nosa i rąk.
11. Wykonawca ma obowiązek stosowania Systemu „Szczupłego Zarządzania” w rozumieniu
§ 2 pkt 6.
V – OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się na czas trwania umowy o świadczenie usług zdrowotnych
udostępnić Wykonawcy, wyłącznie w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację
przedmiotu umowy, składniki majątkowe materialne i niematerialne.
2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto:
1) zapewnić konsultacje lekarzy innych specjalności;
2) prowadzić konserwację i naprawy sprzętu;
3) zapewnić niezbędny sprzęt medyczny w ramach możliwości Zamawiającego;
4) pokrywać koszty utrzymania pomieszczeń, sprzętu i aparatury w stanie umożliwiającym
wykonywanie objętych umową usług zdrowotnych;
5) prowadzić nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością Wykonawcy;
6) pokrywać koszty badań diagnostycznych niezbędnych do realizacji kontraktu medycznego
w wyznaczonym limicie określonym odrębnym porozumieniu dotyczącym ustalenia
kosztów wykonywania zlecenia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego zabezpieczenia odzieży ochronnej i obuwia,
na 18-miesięczny okres używalności wraz z obowiązkiem korzystania z usług pralniczych.
VI - OBOWIĄZKI ORGANIZACYJNE WYKONAWCY
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z udostępnionego sprzętu, aparatury medycznej
i pomieszczeń w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu.
Bez zgody Zamawiającego nie można udostępnić wymienionego sprzętu, aparatury medycznej
i pomieszczeń osobie trzeciej.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub utratę rzeczy, jeżeli korzysta
z nich w sposób
sprzeczny
z
jej
właściwościami
lub
przeznaczeniem
albo,
gdy nie będąc do tego upoważniony udostępnia osobom trzecim.
2. Wykonawca nie może używać we własnym interesie rzeczy Zamawiającego.
Zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej zwalnia Wykonawcę z zakazu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Zamawiający z chwilą rozpoczęcia korzystania ze sprzętu przez Wykonawcę przenosi
na Wykonawcę odpowiedzialność za stan sanitarny, epidemiologiczny i techniczny
udostępnionego sprzętu.
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4. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do uczestnictwa:
1) na zlecenie Zamawiającego w zajęciach zespołów powołanych na potrzeby Zamawiającego
(ISO, akredytacji, Systemu Szczupłego Zarządzania, itp.);
2) na zlecenie Zamawiającego w szkoleniach wewnętrznych Zamawiającego, jako szkolący
i szkolony;
3) we wskazanych i zatwierdzonych przez Zlecającego formach kształcenia zgodnie
z polityką jakości, prowadzoną przez Zamawiającego (stałe i systematyczne podwyższanie
kwalifikacji z zakresu administracji, prawa, zarządzania, a przede wszystkim umiejętności
zawodowych pracowników Zamawiającego, jak i jego usługodawców w zakresie świadczeń
zdrowotnych dla pacjentów);
4) w realizacji wdrażania i bieżącej pracy w systemie informatycznym.
5. Wykonawca przyjmuje, że obciąża go obowiązek niezwłocznego powiadamiania
Zamawiającego o każdym przypadku, co do którego zachodzi podejrzenie popełnienia
przestępstwa lub naruszenia prawa.
VII – WYMIAR CZASU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10
1. Strony umowy zgodnie ustalają dla realizacji przedmiotu umowy limit czasu wykonywania
świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę u Zamawiającego wg ustalonego i zatwierdzonego
przez Zamawiającego rozkładu dni i godzin wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy, zwanego dalej harmonogramem w wymiarze 168
168 godzin (+/(+/- 16 godzin)
ryczałtowych miesięcznie.
miesięcznie
2. Limit czasu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę jest rozliczany
w 6-miesięcznym systemie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy
obejmuje okres od 1.09.2018 r. do 28.02.2019 r.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 jest ustalany w systemie jednomiesięcznym do 10–go
dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić wykonanie przedmiotu
umowy.
4. Przekroczenie limitu czasu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu
przez Wykonawcę z Zamawiającym w formie pisemnej zasadności zwiększenia limitu czasu
wykonywania przedmiotu umowy.
5. Harmonogram oraz wszelkie inne ustalenia dotyczące organizacji świadczeń zdrowotnych
Wykonawca ustala z Zamawiającym lub osobą pisemnie wskazaną przez Zamawiającego.
§ 11
1. Zamawiający przyjmuje, że za wykonywanie przedmiotu umowy może być również uznane
reprezentowanie Zamawiającego przez Wykonawcę w czasie uczestnictwa w spotkaniach
naukowych np. konferencje, sympozja, zjazdy, szkolenia w charakterze słuchacza i wykładowcy.
2. Uznanie reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 1 – za formę
wykonania przedmiotu umowy zaliczonego do limitu czasu wykonywania świadczeń,
o którym mowa w § 10 ust. 1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami
określonymi w § 10 ust. 2 - 4 oraz zapewnienia zastępstwa wykonywania przedmiotu umowy.
3. Podstawą zaliczenia czasu udziału w formach reprezentacji, o których mowa w ust. 1 –
do formy wykonania przedmiotu umowy jest program uczestnictwa obejmujący część
merytoryczną spotkania, potwierdzony okazaniem min. imiennego zgłoszenia uczestnictwa,
zaproszenia, certyfikatu, zaświadczenia, itp. wraz z pisemnym sprawozdaniem o tym zdarzeniu.
4. Podstawą odpłatnego zaliczenia czasu omawianej reprezentacji jest bezpośredni status
reprezentowania Zamawiającego (np. prezentacje, wykłady) przez Wykonawcę w imieniu
Zamawiającego w wysokości nie większej niż wynikającej z programu ilości godzin
zatwierdzonych przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie z tytułu reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę, o którym mowa
w ust. 1 Zamawiający ustala w wysokości wynagrodzenia wymienionego w § 12 ust. 1 pkt 1
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w wysokości krotności czasu przeznaczonego na bezpośredni osobisty udział w miejscu
spotkań naukowych, w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin na dobę.
dobę
VIII
VIII - WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 12
1. Wykonawca za wykonane przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
1) …………….,00
……………. ,00 zł brutto (słownie: …………………. zł) za jedną godzinę ryczałtową;
2) …………….,00
……………. ,00 zł brutto (słownie: ………………. zł) za jedną godzinę zabezpieczenia w dni
powszednie, soboty, niedziele i inne dni świąteczne;
3) dodatkowo 100,00
100,00 zł brutto (słownie: sto zł) w przypadku zdiagnozowania
oraz pozostawienia pacjenta do dalszego leczenia wg procedury ratowania ludzkiego życia
w czasie zabezpieczenia w dni powszednie, soboty, niedziele i inne dni świąteczne;
4) dodatkowo 300,00
300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł) w przypadku zdiagnozowania
oraz pozostawienia powyżej trzech pacjentów do dalszego leczenia wg procedury
ratowania ludzkiego życia w czasie zabezpieczenia w dni powszednie, soboty, niedziele
i inne dni świąteczne;
płatne miesięcznie na podstawie rachunku (faktury) wystawionej przez Wykonawcę,
po zakończonym miesiącu, w terminie do 14 dni roboczych od daty wystawienia rachunku
(faktury).
2. Wykonawca może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie ponad to, o którym mowa
w ust.1 z tytułu:
1) zmniejszenia racjonalnych i optymalnych kosztów leczenia pacjentów z osiągnięciem
planowanego w leczeniu rezultatu tj. efektywności kosztów leczenia (w porównaniu
do wskazanych przez Zamawiającego minionych okresów rozliczeniowych) zgodnie
z warunkami zatwierdzonymi przez powołany do tych spraw Zespół Zamawiającego
oraz osiągnięciem przez Zamawiającego dodatniego wyniku finansowego w kwocie:
a) 1 000,00 zł – gdy wskazane zmniejszenie będzie wynosiło od 10 do 20% przyjętych
kosztów zmiennych w miesiącu w odniesieniu do liczby zakwalifikowanych przez
NFZ punktów;
b) 2 000,00 zł – gdy wskazane zmniejszenie będzie wynosiło powyżej 20% przyjętych
kosztów zmiennych w miesiącu w odniesieniu do liczby zakwalifikowanych przez
NFZ punktów;
2) nadwykonań w realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowego
Funduszu Zdrowia lub innym płatnikiem zgodnie oraz osiągnięciem przez Zamawiającego
dodatniego wyniku finansowego w kwocie:
1) 1 000,00 zł – gdy nadwykonania wyniosą 10% do 20%;
2) 2 000,00 zł – gdy nadwykonania powyżej 20%.
3. W przypadku zakwestionowania przez NFZ ilości wykonanych świadczeń, stwierdzenia
nienależności otrzymanego przez Zmawiającego wynagrodzenia lub jego części, kwota
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona proporcjonalnie, a w przypadku
jej wcześniejszego wypłacenia zostanie potrącona przy zapłacie bieżącego i następnych
wynagrodzeń bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zatwierdzeniu kompletności
oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji przez Wykonawcę oraz weryfikacji pionu
statystyki medycznej i Systemu „Szczupłego Zarządzania”.
5. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego jest uznawany za datę dokonania
płatności na rzecz Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu płatności faktury (rachunku),
jednak na okres nie dłuższy niż do 7 dni od daty otrzymania środków z NFZ – w przypadku
zmiany terminów przekazywania środków finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
uniemożliwiający terminowe wywiązanie się z powyższych ustaleń.
7. Strony przyjmują, że zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności
ilości punktów między wystawionym przez Wykonawcę fakturą (rachunkiem), a liczbą
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potwierdzonego wykonania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Funduszu Zdrowia
spowoduje konieczność dokonania korekty faktury (rachunku).
8. Wykaz godzin związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy u Zamawiającego,
o którym mowa w § 10 stanowi załącznik nr 1 do faktury (rachunku) za ostatni miesiąc okresu
rozliczeniowego z rozbiciem na poszczególne czynności wynikające z realizacji świadczeń
zdrowotnych, reprezentowanie Zamawiającego w rozumieniu § 11 ustęp 1.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków finansowych umowy, w razie zmiany
zasad finansowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Wykonawcę. Zmiana nastąpi
za 7 dniowym wypowiedzeniem.
10. Wykonawca rozlicza się samodzielnie z Urzędem Skarbowym i ZUS zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą.
IX – KARY UMOWNE
§ 13
1. Strony ustalają możliwość obciążenia Wykonawcy karą umowną z następujących tytułów:
1) nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej w wysokości do 5 % miesięcznej
kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, w sytuacji stwierdzonej przy weryfikacji Systemu
„Szczupłego Zarządzania” lub kontroli NFZ;
2) nieuzasadnionego niezgodnego z procedurą rozpisywania zleceń leków (dotyczy czasu
dostarczenia zleceń) w wysokości do 15% miesięcznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego
przy 2-krotnym opóźnieniu w miesiącu;
3) rażąco złych wyników leczenia, wynikających z zaniedbań stwierdzonych obiektywnym
orzeczeniem uprawnionego organu lub instytucji w wysokości do 5% miesięcznej kwoty
wynagrodzenia ryczałtowego;
4) niezrealizowania zawartego kontraktu z NFZ, po dokonaniu miesięcznego rozliczenia,
w wysokości do 10% miesięcznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, rozliczanej do 15-go
następnego miesiąca po zakończonym kwartale;
5) nienależytego inicjowania, wdrażania lub doskonalenia, jakości oraz modyfikowania
systemu zarządzania Zamawiającego poprzez wprowadzenie „Systemu szczupłego
zarządzania”, o którym mowa w § 2 pkt. 6) w wysokości do 20% kwoty wynagrodzenia
ryczałtowego, rozliczanej do 15-go następnego miesiąca po zakończonym kwartale;
6) nieuzasadnionego wzrostu kosztów zmiennych związanych z świadczeniem usług
medycznych (zużycie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, tlenu, itp.),
w stosunku do roku poprzedniego, w wysokości 10 % średniej rocznej kwoty bazowej.
2. Podstawę obciążenia Wykonawcy karą umowną stanowi porównawcza analiza ekonomicznofinansowa.
3. Wykonawcy przysługuje prawo wnioskowania zmniejszenia nałożonej kary umownej, w formie
pisemnej, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o obciążenie karą umowną.
4. Zamawiający w terminie 7 dni przedstawi Wykonawcy ostateczne stanowisko dotyczące
nałożenia kary umownej i jej wysokości.
5. Łączna suma kar umownych od Wykonawcy w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć
60% miesięcznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 14
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiającego, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne upoważnione podmioty, instytucje
jak i osoby w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy, a w szczególności sposobu udzielania
świadczeń zdrowotnych i ich jakości, a także zasad wystawiania recept.
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X - OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§ 15
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1.09
1. 09.201
09.2018
.2018 r . do 29.02.2020 r.
X I - TRYB I ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY
§ 16
Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w § 15 umowy
bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca:
1) dopuści się rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiającego;
2) dopuści się nieuzasadnionego (trzykrotnego lub więcej) niewykonania zleceń zamawiającego;
3) dopuści się naruszenia zasad stosowania Systemu „Szczupłego Zarządzania” w rozumieniu
§ 2 pkt 6, a w tym uporczywego kontestowanie, deprecjonowanie itd.;
4) utraci prawo wykonywania zawodu lub zostanie w tym prawie zawieszony przez organ
do tego uprawniony.
§ 17
Zamawiający i Wykonawca mają prawo rozwiązania niniejszej umowy za miesięcznym okresem
wypowiedzeniem,
wypowiedzeniem który upłynie w ostatnim dniu miesiąca, w którym doręczone zostanie stronie
przeciwnej oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.
§ 18
Po ustaniu obowiązywania umowy na skutek jej rozwiązania lub wygaśnięcia w związku z wykonaniem
jej przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przekazania oddanego do korzystania mienia Zamawiającego w formie określonej
jak dla przyjęcia, a to na podstawie Protokołu zdawczo - odbiorczego;
2) zwrotu wszelkiej dokumentacji - bez względu, na jakim nośniku została zapisana – a związanej
z realizacją niniejszej umowy, należącej do Zamawiającego w terminie nie późniejszym
niż 3 dni od daty ustania umowy.
XII - POSTANOWIENIA
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Piotr Wróblewski.
§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Przelew wierzytelności wynikającej z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego
pod rygorem nieważności.
§ 21
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji
pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Katowicach.

niniejszej

umowy

Strony

poddają
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§ 22
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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