
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora
SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Nr 18/2015
z dnia 04 maja 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W BIELSKU PODLASKIM

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, zwany dalej SPZOZ,
adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1,
tel. 85 833 43 30, fax 85 833 43 05,
strona internetowa: www.spzoz-bielsk.pl,
e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU
Przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresach i na zasadach określonych  w Załączniku
Nr 1 do SWKO oraz określonych w Umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z załączonym wzorem.
Świadczenia udzielane będą w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie w czasie i  terminach wg ustaleń,
zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych.

III. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE (Oferent)
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą - pielęgniarki wykonujące swój zawód
w  ramach  działalności  leczniczej  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  działalności  leczniczej  oraz  przepisach
odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych
właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej,  zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej Oferentem. 

W  przypadku  praktyk  zawodowych  wykonywanych  przez  osoby  pozostające  w  stosunku  pracy  z     SPZOZ  
w zakresie  tożsamym ze złożoną ofertą, zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dopuszczalne jest
jedynie  pod  warunkiem  złożenia  pisemnego  oświadczenia  oferenta  (załączonego  do  oferty  konkursowej)  
o propozycji rozwiązania umowy o pracę za     porozumieniem stron, z dniem poprzedzającym obowiązywanie umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Kwalifikacje wymagane – zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi:
1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Oferent musi  zobowiązać się  do poddania  się  kontroli  przeprowadzonej  przez  SPZOZ w Bielsku  Podlaskim oraz
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług, w ramach zawartej umowy. 

Oferent musi zobowiązać się do spełnienia innych wymagań NFZ, których konieczności wprowadzenia nie można
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Powinien  ponadto  posiadać  aktualne  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  lub  zobowiązanie  w formie
oświadczenia do zawarcia umowy  ubezpieczenia OC bezpośrednio przed podpisaniem umowy,  na minimalną sumę
gwarancyjną, którą regulują obowiązujące przepisy. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT  

UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W CHARAKTERZE PIELĘGNIARKI  PODSTAWOWEJ
OPIEKI  ZDROWOTNEJ na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienie (udzielanie  świadczeń  w
miejscu, dniach i godzinach wynikających z harmonogramu udzielania świadczeń ustalanego między stronami).

KRYTERIUM OCENY OFERT - 100 % CENA BRUTTO

Komisja  konkursowa  dokonując  oceny cen  zaproponowanych  przez  oferenta  bierze pod  uwagę oferty zawierające
propozycje cenowe za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych.



V. CZAS TRWANIA UMOWY: 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas oznaczony niezwłocznie po upływie terminu do
złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia na okres do
czasu zawarcia umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Oferent  powinien  zapoznać się  dokładnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, formularzem oferty

konkursowej oraz projektem Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWKO, zgodnie z wytycznymi zawartymi

w niniejszych SWKO. 
3. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki. Formularze dokumentów można pobrać ze strony

www.spzoz-bielsk.pl.
4. Oferta  powinna  być  napisana  czytelnie  w języku  polskim,  z  wyjątkiem  nazewnictwa  medycznego  lub  nazw

własnych oraz podpisana przez Oferenta. Miejsca, w których Oferent naniósł poprawki powinny być przez Oferenta
parafowane. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok
poprawnego. 

5. Wszystkie pola formularza oferty musza być czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy
wpisać „nie dotyczy”.

6. Oferent nie może domagać się od SPZOZ zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Oferta powinna składać się z:

1) formularza oferty konkursowej,
2) wpisu  do  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  zaświadczenia  o  wpisie  praktyki

zawodowej oraz odpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
3) dokumentów, w tym: prawa wykonywania zawodu, dyplomu szkoły medycznej, dokumentów potwierdzających

odbycie  kursów  i  posiadanie  specjalizacji  lub  jej  rozpoczęcie,   zaświadczenia  lekarza  medycyny  pracy,
zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji świadczeń wynikających z
przedmiotu zamówienia, przy realizacji których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (tj.
orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub kopia książeczki zdrowia z wpisem potwierdzającym
powyższe), 

4) kopii polisy ubezpieczeniowej lub pisemnego zobowiązania się oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności  cywilnej  dotyczącej  wykonywania  zawodu  pielęgniarki  w  zakresie  odpowiedzialności
zawodowej.  Kopię  polisy  na  warunkach  określonych  w zobowiązaniu oferent  przedkłada najpóźniej  przed
podpisaniem umowy na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy.

8. W przypadku, gdy dokumenty z poprzednio realizowanego kontraktu/umowy o pracę uległy zmianie lub są
nieaktualne oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty wymagane, aktualne dokumenty.

9. Wszelkie  załączniki  do  oferty,  stanowiące  oświadczenia  oferenta,  muszą  być  podpisane  przez  osobę/-y
podpisującą/-ce  ofertę.

10. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona na
każdej stronie za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą  ofertę, z
użyciem stosownej formuły potwierdzającej/stwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.

11. W przypadku przedłożenia kopii, SPZOZ zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału dokumentów.
W  przypadku  Oferentów,  którzy  w  okresie  ostatnich  2  lat  brali  udział  w  postępowaniach  konkursowych
w tożsamym  zakresie  dopuszcza  się  możliwość  złożenia  jedynie  formularza  oferty  konkursowej  wraz
z oświadczeniem (klauzula znajduje się na druku oferty), że dane i dokumenty z poprzednio zawartego kontraktu nie
uległy zmianie i są aktualne w stosunku do przedstawionej oferty w niniejszym konkursie. 

12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli doręczy pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zawierać dopisek: zmiana oferty lub wycofanie
oferty. 

14. Oferty  w  zaklejonych  kopertach  opatrzone  opisem:  „Konkurs  na  świadczenia  zdrowotne”,  należy  składać
w sekretariacie SPZOZ w Bielsku Podlaskim, w terminie do dnia 13.05.2015 r. do     godz. 12.00. O terminie złożenia
oferty  (również  drogą  pocztową)  decyduje  data  wpływu  do  siedziby  Zamawiającego  potwierdzona  pieczęcią
wpływu, a nie data stempla pocztowego. Wszystkie oferty złożone po terminie nie są objęte niniejszym konkursem
ofert, pozostają bez rozpatrzenia i nie będą zwracane oferentom.

15. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  13.05.2015  r.  o  godz.  12.15 w  dziale  organizacji  i  jakości  SPZOZ  w Bielsku
Podlaskim (parter pok. nr 16)  przy ul. Kleszczelowskiej 1.

16. Złożone oferty będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez SPZOZ. 
17. Udzielający Zamówienia odrzuci ofertę:

1) złożoną przez Oferenta po terminie;
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;
3) jeżeli  Oferent nie określił przedmiotu zamówienia lub nie podał  proponowanej  liczby lub ceny świadczeń

opieki zdrowotnej;
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4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną;
8) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków

wymaganych w niniejszych SWKO.
18. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił  wszystkich  wymaganych  dokumentów lub gdy oferta zawiera braki

formalne, Komisja wezwie oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia
oferty.

19. Udzielający zamówienia unieważni postępowanie w całości bądź w części, gdy:
1)nie wpłynęła żadna oferta;
2)wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 19;
3)odrzucono wszystkie oferty;
4)kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie

świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
5)nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży

w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
20. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę

gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej
ofert.

21. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
Komisja  ogłasza  o  rozstrzygnięciu  postępowania  poprzez  wywieszenie  ogłoszenia  o  wyniku  postępowania  na
tablicy ogłoszeń  w siedzibie Udzielającego zamówienie.  Ogłoszenie zawierać będzie nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.

22. Przedstawiciele  uprawnieni  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Oferentami  w  sprawach  merytorycznych  
i formalnych:

1) Patrycja Sarnacka -  tel. 85 833 43 86.
2) Monika Jurczuk - tel. 85 833 43 86.

VII. WYŁONIENIE WYKONAWCY: 
1. W celu przeprowadzenia Konkursu ofert Dyrektor SPZOZ powoła Komisję konkursową. 
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji konkursowej określa Regulamin Komisji konkursowej. 
3. Regulamin Komisji konkursowej dostępny jest do wglądu w miejscu składania ofert.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od dnia otwarcia ofert.

VIII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ zostały określone w projekcie  Umowy  na
udzielanie  świadczeń  zdrowotnych.  Postanowienia  wzorca  umowy  mogą   podlegać  negocjacjom  przed  dniem
podpisania.  Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  modyfikacji  postanowień  umownych  w  zakresie
dotyczącym spraw organizacyjnych oraz sposobu rozliczeń finansowych i zakresu sprawozdawczości oraz w trakcie
realizacji zmian treści umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

IX. WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
Odpowiedzialność  za szkodę  wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń  w zakresie  udzielonego zamówienia  ponoszą
solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 

X. ZAWARCIE UMOWY
Udzielający zamówienia zawrze umowę na czas oznaczony niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania
lub rozpatrzenia odwołania do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia na okres do czasu zawarcia
umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie, pod warunkiem dostarczenia przez oferenta
umowy ubezpieczenia OC.

XI. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH 
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad

przeprowadzania  postępowania  w  sprawie  zawarcia  umowy  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych,  przysługują
środki odwoławcze. 

2. Środki  odwoławcze  nie przysługują  na niedokonanie  wyboru  oferenta  oraz  na  unieważnienie  postępowania  
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

3. W toku  postępowania  w sprawie  zawarcia  umowy o udzielanie świadczeń  zdrowotnych  do czasu  zakończenia
postępowania, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od
dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń zdrowotnych  ulega zawieszeniu, chyba  że z treści  protestu wynika,  że  jest  on  oczywiście
bezzasadny.  Komisja  rozpatruje i rozstrzyga protest  w ciągu 7 dni od  dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie
podlega  rozpatrzeniu.  Informację  o  wniesieniu  protestu  i  jego  rozstrzygnięciu  niezwłocznie  zamieszcza  się na
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tablicy ogłoszeń  oraz  na stronie  internetowej  Udzielającego  zamówienie.  W przypadku uwzględnienia protestu
Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

4. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia  o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione  po  terminie  nie  podlega  rozpatrzeniu. Odwołanie  rozpatrywane jest  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego
otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego
rozpatrzenia. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Oferta Konkursowa.
Załącznik nr 3 - Projekty umów na poszczególne zakresy. 
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Załącznik Nr 1 do SWKO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Lp. Zakres 
(nazwa komórki
organizacyjnej)

Rodzaj zlecenia Liczba
stanowisk

Kwalifikacje Sposób rozliczania

1 2 3 4 5 6
1. Pielęgniarka 

podstawowej opieki 
zdrowotnej w Bielsku 
Podlaskim i w filii w 
Orli;

świadczenia zdrowotne w 
charakterze pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej
wybranej przez świadczeniobiorcę 
zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, planującej i 
realizującej kompleksową opiekę
pielęgniarska nad świadczeniobiorcą
w miejscu zamieszkania i nauki, z 
uwzględnieniem miejsca 
wykonywania świadczenia, w 
zakresie:
1) promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób;
2) świadczeń pielęgnacyjnych,
3) świadczeń diagnostycznych,
4) świadczeń leczniczych,
5) świadczeń rehabilitacyjnych,
w wymiarze ok. 160h/miesięcznie.

1 pielęgniarka, która ukończyła szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, 
przewlekle chorych
i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, 
w ochronie zdrowia pracujących, środowiska 
nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła 
kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, środowiskowego, 
środowiskowo-rodzinnego, przewlekle
chorych i niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, w ochronie zdrowia 
pracujących, środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa 
szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa 
kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada 
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
oraz co najmniej trzyletni staż pracy w 
podstawowej opiece zdrowotnej, będącą 
świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub 
wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z 
którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej;

Wynagrodzenie za 
godzinę udzielania 
świadczeń zdrowotnych
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Załącznik Nr 2 do SWKO 
Bielsk Podlaski, dnia ………………2015 r.

OFERTA KONKURSOWA

I.   DANE OFERENTA 
(należy podać nazwę, adres siedziby)

   
1. Nazwa praktyki .......................................................................…………….............……………

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

2. Adres ……………………………………………..............................……

3. Imię i nazwisko  ...........................................................................................................

4. Nr prawa wykonywania zawodu  ………....……................................................................
                                                                                                                            (proszę dołączyć potwierdzoną  kserokopię)

 
5. NIP…………………..……………      6. REGON .................................................................
7. Kwalifikacje zawodowe (specjalizacje), (proszę dołączyć potwierdzoną  kserokopię)

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

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

kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające , (proszę dołączyć potwierdzoną  

kserokopię): .............................................................................................................................................
..........

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

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

........................................................................................................................................................
staż pracy w zawodzie ……………………………………….. lat.
8. siedziba Izby i  nr wpisu praktyki
    (proszę dołączyć potwierdzoną kserokopię)

 Izba w ……………………......………… nr ………………………………………......................
      II.   OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:

1. zapoznałam/em  się  z  treścią  ogłoszenia  o  konkursie  ofert  i  materiałami  konkursowymi  i
przyjmuję je bez zastrzeżeń,

2. zapoznałam/em się projektem Umowy i zobowiązuje się do jej podpisania na zaoferowanych
warunkach w miejscu i czasie określonym przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim,

3. zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
odpowiedzialności  praktyki  zawodowej  i  przedstawienia  jej  SPZOZ  w  Bielsku  Podlaskim
najpóźniej do dnia zawarcia Umowy /pod rygorem niepodpisania umowy/.

                                                                                                     ..........................................................
                                                                                                                            (podpis oferenta)
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III.  OFERTA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE 
- pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Oferuję  wykonywanie  –  udzielanie  świadczeń  pielęgniarskich  w  SPZOZ  w  Bielsku
Podlaskim,

na warunkach:

- …………............ zł brutto za godzinę 

(słownie …………………………………..........................………......................);

Deklarowana ilość godzin……………………………………………………………….

.....................................................................
                                      (podpis oferenta)
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Załącznik Nr 3 do SWKO
PROJEKT

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

U/CP/...../2015

zawarta w dniu ………… r., w Bielsku Podlaskim pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul.
Kleszczelowska 1, NIP 543-17-54-901, reprezentowanym przez Dyrektora –  Bożenę Grotowicz, zwanym w dalszej
części umowy „Udzielającym zamówienia”,
a:
………..,   z  siedzibą  w  ………….,  NIP  ………….,  REGON  ……………,  reprezentowanym(ą) przez  ………,
zwanym(ą) w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”.

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Strony oświadczają, że Przyjmujący zamówienie został wyłoniony w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217).

2. Udzielający  zamówienia oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, uprawnieniami, wiedzą i umiejętnościami
niezbędnymi i wymaganymi do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym również w zakresie bezpiecznego
i higienicznego jego wykonywania.

3. Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:
1) UZ – Udzielający zamówienia;
2) PZ – Przyjmujący zamówienie;
3) Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
4) Dyrektor – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
5) Koordynator –  odpowiednio koordynator/ordynator/kierownik danej jednostki organizacyjnej,  naczelna

pielęgniarka lub Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa;
6) NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia;
7) Świadczenia – świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 217

II. Zakres świadczeń zdrowotnych
§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w zależności
od potrzeb UZ.

2.UZ udziela, a PZ przyjmuje zamówienie, o którym mowa w ust. 1.
3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 udzielane są na zasadach obowiązujących u PZ.

III. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
§ 3

1. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, objętymi niniejszą umową  są:
1) osoby uprawnione na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, w ramach umów z  NFZ;
2) osoby przyjmowane na podstawie odrębnie zawartych przez UZ  umów z podmiotami zewnętrznymi;
3) pozostałe osoby niewymienione w pkt. 1) i 2) wymagające natychmiastowego udzielenia świadczenia

zdrowotnego.
2. W sytuacjach, w których zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych koszty świadczenia ponosi osoba nieubezpieczona, PZ zobowiązany jest poinformować o tym pacjenta
przed udzieleniem świadczenia oraz za jego zgodą udzielić świadczeń po potwierdzeniu uiszczenia ustalonej opłaty
wg obowiązującego u UZ cennika usług.

3. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń z tytułu niniejszej umowy wynika z zawartych umów z NFZ
i innymi podmiotami.

IV. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 4

1. Świadczenia zdrowotne określone niniejszą umową obejmują w szczególności:
1) zabezpieczenie medyczne wskazanych jednostek organizacyjnych;
2) udzielanie świadczeń polegających na promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
3) udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych;
4) udzielanie świadczeń diagnostycznych;
5) udzielanie świadczeń leczniczych;
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6) udział w komisjach, zespołach, komitetach powołanych zarządzeniami Dyrektora.
2. PZ zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych  w pomieszczeniach spełniających  wymogi  sanitarno-

epidemiologiczne, przeciwpożarowe i bhp. 
3. Świadczenia określone niniejszą umową nadzorowane są przez koordynatora.
4. PZ zobowiązuje się do nieopuszczania miejsca świadczenia usług bez poinformowania o tym fakcie koordynatora.
5. Świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą  przez  PZ  w  miejscu,  dniach  i  godzinach  wynikających

z harmonogramu udzielania świadczeń.
6. Harmonogram,  o którym  mowa  powyżej  jest  uzgadniany co miesiąc  między stronami i  przedstawiany PZ nie

później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, którego harmonogram dotyczy.
7. Zmiany harmonogramu mogą być wprowadzone tylko za zgodą UZ. 
8. W przypadku zaistnienia po stronie PZ okoliczności wymagających zmiany harmonogramu, PZ zobowiązany jest

poinformować o tych okolicznościach koordynatora umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Obowiązek
zachowania terminu nie dotyczy sytuacji nagłych. 

9. Zmiana harmonogramu musi zostać udokumentowana.
10. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości  udzielania świadczeń zdrowotnych  u UZ,  w

szczególności masowy wypadek, akcja ratownicza, wystąpienie nagłej sytuacji, niezależnej od UZ (niezbędna, pilna
potrzeba zabezpieczenia medycznego jednostki organizacyjnej UZ), PZ w ramach posiadanych kwalifikacji może
zostać zobowiązany do zabezpieczenia medycznego w jednostce organizacyjnej wskazanej przez UZ.

V. Zasady realizacji zamówienia
§ 5

1. PZ zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach
zawartych przez UZ z NFZ lub innymi podmiotami oraz przepisach powszechnie obowiązujących                           i
wewnętrznych obowiązujących u UZ.

2. PZ zobowiązuje się do realizowania zamówienia  przy  uwzględnieniu  założeń  systemu zarządzania jakością
i akredytacyjnego  funkcjonujacego u UZ.

3. PZ zobowiązuje się do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu i
jakości udzielanych świadczeń.

4. PZ zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej i statystycznej w wersji
papierowej i elektronicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi obowiązującymi u
UZ, w tym dotyczącymi procedur związanych z ochroną danych osobowych. Obowiązujące druki/formularze, sprzęt
i oprogramowanie zapewnia UZ.

5. PZ zobowiązany jest do respektowania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapewnienia
pacjentom właściwego klimatu psychicznego, atmosfery zaufania i bezpieczeństwa oraz intymności i poszanowania
godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 6
W szczególności PZ zobowiązany jest do:
1) Planowania i realizowania kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku

zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opiekę:  
a) zdrowych  i  chorych  niezależnie  od  płci  i  wieku,  z  wyłączeniem  noworodka  i  niemowlęcia  do  drugiego

miesiąca życia; 
b) osób niepełnosprawnych.

2) Współpracy z: 
a) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze; 
b) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną; 
c) położną POZ; 
d) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej; 
e) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych; 
f) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia; 
g) rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy. 

3) Świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmujących: 
a) rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców; 
b) rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców; 
c) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
d) prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia; 
e) monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami; 
f) realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób; 
g) prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego; 
h) organizację grup wsparcia; 
i) profilaktykę chorób wieku rozwojowego; 
j) edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

4) Świadczeń pielęgnacyjnych obejmujących: 
a) realizację opieki  pielęgnacyjnej  u świadczeniobiorców w różnych  stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną

wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; 
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b) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
c) przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

5) Świadczeń diagnostycznych obejmujących: 
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 
b) wykonywanie badania fizykalnego pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;
c) wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
d) ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia; 
e) ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy; 
f) wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej; 
g) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do

wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy; 
h) ocenę i monitorowanie bólu; ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny; 
i) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6) Świadczeń leczniczych obejmujących: 
a) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie

resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 
b) podawanie  leków  różnymi  drogami  i  technikami  zleconymi  przez  lekarza  oraz  zgodnie  z  odrębnymi

przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów
dożylnych; 

c) zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia; 
d) cewnikowanie pęcherza u kobiet; 
e) płukanie pęcherza; 
f) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych; 
g) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych  w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących  się w

porozumieniu z lekarzem; 
h) zdejmowanie szwów; 
i) wykonywanie inhalacji; 
j) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna; 
k) stawianie baniek; 
l) ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych; 
m) dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego; 
n) doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków

do podawania, których uprawniona jest pielęgniarka.
7) Świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących: 

a) rehabilitację  przyłóżkową  w  celu  zapobiegania  powikłaniom  wynikającym  z  procesu  chorobowego  i
długotrwałego unieruchomienia; 

b) usprawnianie ruchowe; 
c) drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej; 
d) ćwiczenia ogólnousprawniające;
e) ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

8) Natychmiastowego  powiadomienia  koordynatora o  zauważonych  przez  siebie  lub  inny  personel
nieprawidłowościach oraz innych zdarzeniach istotnych dla przebiegu leczenia.

9) Utrzymania porządku na stanowisku pracy.

VII. Upoważnienie PZ 
 § 7

1. PZ ma prawo informowania pacjentów o sposobie zachowania się w trakcie korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej i po uzyskanych świadczeniach w zakresie niezbędnym do sprawowania opieki zdrowotnej.

2. PZ może powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem 
w okolicznościach i na zasadach przewidzianych ustawą.

§ 8
1. PZ zobowiązany jest realizować obowiązek doskonalenia zawodowego wynikający z obowiązujących przepisów

oraz uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez UZ.
2. W przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych, PZ zobowiązany jest do przedstawienia niezwłocznie UZ

dokumentów potwierdzających ten fakt.

§ 9
PZ zobowiązany jest ponadto do:
1) noszenia w trakcie świadczenia usług odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u UZ w

zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa – zakupionej na swój koszt. Warunki utrzymywania
jej w należytej czystości zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi zostaną określone odrębną umową,
zawartą między stronami;

2) noszenia w trakcie świadczenia usług w widocznym miejscu osobistego identyfikatora udostępnionego przez UZ;
3) posługiwania się pieczątką zgodną z obowiązującymi przepisami prawa – zakupioną na swój koszt;

10



4) potwierdzenia przybycia do siedziby UZ i zakończenia realizacji świadczeń w karcie ewidencji czasu udzialenia
świadczeń;

5) przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zasad aseptyki i antyseptyki, prawidłowego
postępowania z odpadami;

6) racjonalnego gospodarowania materiałami i środkami medycznymi;
7) świadczenia  usług  diagnostycznych  i  leczniczych  pacjentom  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami,  ze

standardami opieki ustalonymi w zakładzie oraz z zasadami etyki zawodowej;
8) dbania o bezpieczeństwo pacjentów i personelu podczas wykonywania zabiegów leczniczych;
9) odpowiedzialności za ład, porządek i estetykę stanowiska pracy;
10) wykonywanie innych czynności określonych przez koordynatora, a nie ujętych w niniejszym zakresie.

§ 10
1. PZ  zobowiązany  jest  do  udzielania i/lub  opracowania  na  wniosek  UZ  niezbędnych  informacji  związanych  z

wykonywanym zamówieniem. 
2. W celu dokonywania analizy kosztów Szpitala, PZ może zostać zobowiązany do przedkładania informacji o liczbie

zużytych leków, materiałów i wyrobów medycznych.

§ 11
1. PZ oświadcza,  że  zna przepisy BHP  i  p/poż dotyczące  niniejszego zamówienia  i  zobowiązuje  się  realizować

zamówienie w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. PZ zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie aktualnych i wymaganych

badań lekarskich i zaświadczeń m.in.  o braku przeciwwskazań do wykonywania świadczeń określonych  niniejszą
umową oraz dokumentów potwierdzających możliwość wykonywania świadczeń określonych niniejszą umową.

VIII. Sprzęt, aparatura i materiały medyczne
§ 12

1. PZ zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu pomieszczeń, sprzętu i aparatury
medycznej,  należących  do UZ  oraz leków i materiałów medycznych, a także innych niezbędnych  środków do
realizacji zamówienia, będących własnością UZ. 

2. UZ zobowiązuje się zapewnić sprawność sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji zamówienia oraz
zapewnia serwis i okresowe przeglądy tych urządzeń.

3. Korzystanie z wymienionych w ust. 1 środków może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do świadczeń
określonych niniejszą umową.

4. PZ  ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt aparaturę, leki, materiały medyczne i inne środki niezbędne do
udzielania świadczeń, w przypadku ich utraty, uszkodzenia z przyczyn leżących po stronie PZ.

5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury i sprzętu medycznego z przyczyn leżących po stronie PZ,  UZ
obciąży PZ pełną kwotą odszkodowania za udostępnioną aparaturę i sprzęt medyczny oraz kosztami ich naprawy.

6. PZ nie może wykorzystywać udostępnionych przez UZ pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków
transportu oraz materiałów medycznych do udzielania innych niż objęte niniejszą umową świadczeń zdrowotnych,
bez jego zgody.

7. UZ zobowiązuje się udostępnić PZ dane osobowe i dane o stanie zdrowia pacjentów Szpitala niezbędne do
prawidłowego udzielania świadczeń.

8. UZ zobowiązuje się zapewnić PZ nieodpłatnie wszelkie leki, materiały i wyroby medyczne niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia.

IX. Zastępstwo
§ 13

1. PZ zobowiązuje się do osobistej realizacji zamówienia. 
2. W przypadku wystąpienia przeszkody w osobistym realizowaniu postanowień umowy, PZ zapewni zastępcę lub

dołoży wszelkich starań w celu zorganizowania zastępcy z równorzędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami do
realizacji zamówienia. 

3. Zmiana osoby wykonującej zamówienie lub konieczność ustalenia takiego zastępstwa wymaga zgłoszenia
koordynatorowi  umowy oraz działowi statystyki i rozliczania  umów z NFZ  najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni
roboczych poprzedzających dokonanie zmiany.

4. Na zastępcy spoczywają wszystkie obowiązki PZ, z którymi PZ zobowiązany jest zapoznać zastępcę przed
przystąpieniem do realizowania zamówienia.

5. Odpowiedzialność za działania lub zaniechania zastępcy ponosi PZ.
6. W przypadku wyłonienia zastępcy przez UZ koszty zastępstwa leżą po stronie UZ i nie obciążają PZ.

X. Współpraca PZ z personelem zatrudnionym u UZ
§ 14

1. PZ zobowiązany jest do współpracy z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem współpracującym
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów UZ.

2. Współpraca powinna opierać się na współdziałaniu zapewniając kompleksowość, jakość i ciągłość opieki
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zdrowotnej.
3. PZ ma obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem zasad intymności i

godności osobistej pacjenta.

XI. Kontrola realizacji umowy
§ 15

1. PZ zobowiązany jest poddać się kontroli UZ, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione
przez UZ, NFZ i inne uprawnione organy oraz udostępnić wszelkie dane i informacje niezbędne do
przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrola obejmuje realizację niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie:
1) oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych;
3) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych;
4) prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym medycznej;
5) przestrzegania praw pacjenta;
6) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości;
7) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą, lekami i materiałami medycznymi oraz innymi środkami

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych;
8) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. UZ zobowiązany jest do poinformowania PZ o kontroli w przypadkach określonych w ust.1 oraz do zapewnienia
PZ, w tym osobie przez niego upoważnionej, możliwości czynnego udziału w przedmiotowych kontrolach, w tym
składania wyjaśnień, zastrzeżeń i wniosków w trakcie kontroli do protokołu, wystąpienia pokontrolnego, składania
wszelkich środków odwoławczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa włącznie z postępowaniem przed
sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji.

4. W przypadku nie wywiązania się przez UZ z obowiązków określonych w ustępie poprzedzającym, PZ zwolniony
jest z zapłaty kar umownych na rzecz UZ.

XII. Należność za realizację zamówienia i zasady rozliczeń
§ 16

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy PZ otrzyma wynagrodzenie brutto, na które składa się cena za 1 godz. (60
min.) udzielania świadczeń w wysokości ……. zł (słownie: ……….).

2. W ramach powyższego wynagrodzenia PZ zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem
stosownie do potrzeb UZ.

3. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeń.
4. Należność płatna będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie rachunku/faktury, wystawionych

przez PZ na koniec każdego miesiąca, za miesiąc w którym świadczona była usługa w terminie 10 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

5. Rachunek/faktura wymaga potwierdzenia wykonania świadczeń przez upoważnione osoby.
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego UZ.
7. UZ przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelności PZ.

§ 17
PZ samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi
osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.

§ 18
1. PZ nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub osób trzecich z tytułu realizacji

niniejszej umowy.
2. PZ nie wolno podejmować żadnych zachowań, które skutkować mogą powstaniem szkody po stronie UZ.

XIII. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji zamówienia
§ 19

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie PZ i UZ.

2. PZ ponosi odpowiedzialność za udzielanie świadczeń z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom
aktualnej wiedzy medycznej.

3. PZ ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności:
1) niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie świadczenia zdrowotnego;
2) naruszenie praw pacjenta;
3) zdarzenia medyczne będące następstwem udzielenia świadczeń medycznych wynikających z niniejszej umowy;
4) błędy medyczne;
5) prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub utratę

dokumentacji, którą dysponuje w trakcie udzielania świadczeń;
6) uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu, środków i aparatury będącego własnością UZ;
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7) brak realizacji zaleceń pokontrolnych.
4. PZ ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta w ramach normalnych możliwości jego zabezpieczenia

przez PZ. PZ zwolniony jest z odpowiedzialności, gdy pacjent sam naraził się na niebezpieczeństwo lub powstało
ono z przyczyn leżących po stronie  UZ.  

§ 20
1. PZ ponosi  pełną odpowiedzialność  w związku z nienależytym  wykonaniem  zamówienia, jeżeli  w wyniku tego

powstała szkoda u osoby trzeciej w stosunku do UZ.
2. UZ  przysługuje  względem PZ roszczenie regresowe w wysokości  kwoty wypłaconej przez  UZ  osobie  trzeciej z

tytułu szkody wyrządzonej przez PZ  przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

§ 21
1. PZ obowiązany  jest  do  przedstawienia  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu

wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania tych świadczeń  na minimalną sumę
gwarancyjną tego ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, najpóźniej w dniu
rozpoczęcia realizacji świadczeń określonych niniejszą umową.

2. PZ zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania
umowy.

3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej PZ obowiązany jest niezwłocznie doręczyć UZ.

XIV. Kary umowne
§ 22

1. PZ jest zobowiązany do pokrycia kosztów, którymi zostanie obciążony UZ w wyniku nienależytego wykonania
umowy (np. nałożenie kar, zwrot nienależnych świadczeń, wypłaty odszkodowań i zadośćuczynienia, itp.).

2. PZ może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia z ostatnich dwóch
miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie PZ
lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. UZ może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, niezależnie od naliczenia kar umownych.

XV. Czas trwania umowy
§ 23

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ………. roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Umowa może zostać przedłużona ponad czas określony w ust. 1 na podstawie porozumienia stron, nie dłużej niż na

okres udzielania przez UZ świadczeń zdrowotnych określonych w § 2 ust.1.

XVI. Zmiany umowy
§ 24

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w szczególności zmian przepisów
prawnych, zmiany sytuacji finansowej UZ, zmiany w zakresie finansowania świadczeń  przez NFZ.

2. Wniosek zawierający propozycje  zmian warunków umowy powinien być  zgłoszony w formie pisemnej i zostać
przedłożony drugiej stronie na 1 miesiąc przed proponowanym terminem zmiany umowy. Propozycja renegocjacji
powinna zawierać uzasadnienie prawne i ekonomiczne.

3. Brak porozumienia między stronami w kwestiach finansowych  skutkuje rozwiązaniem umowy,  ze  skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII. Rozwiązanie umowy
§ 25

Dopuszcza się możliwość rozwiązania w każdym czasie niniejszej umowy za porozumieniem stron.

§ 26
Każdej  ze  stron  niniejszej  umowy  przysługuje  prawo  rozwiązania  jej  z  zachowaniem  1-miesięcznego  okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego:
1) UZ w przypadku:

1) zmian  organizacyjnych  polegających  na likwidacji,  ograniczeniu  lub określeniu  innego  sposobu  udzielania
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową;

2) zmian w poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez UZ lub całkowitego zaprzestania ich
finansowania przez płatników.

2) PZ w przypadku: 
a) wystąpienia  długotrwałej  przeszkody  w  wykonywaniu  świadczeń  zdrowotnych  objętych  niniejszą  umową

spowodowanej chorobą;
b) zmiany miejsca zamieszkania.

§ 27
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Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia:
1) UZ w przypadku:

a) niewypełniania przez PZ warunków umowy, rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy lub wadliwego
ich wykonywania, a przede wszystkim w przypadku negatywnej oceny merytorycznej, ograniczenia dostępności
do świadczeń lub zawężenia ich zakresu;

b) stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu przez PZ dokumentacji medycznej i innej niezbędnej  przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych;

c) niezrealizowania przez PZ w terminie zaleceń pokontrolnych;
d) uzasadnionych skarg pacjentów;
e) narażenia  UZ na  straty  lub  odpowiedzialność  wobec  NFZ  lub  innych  instytucji  z  tytułu  nienależytego

wykonywania umowy;
f) powtarzającego się naruszenia porządku obowiązującego u UZ;
g) wykonywania przez  PZ działalności konkurencyjnej;
h) naruszenia tajemnicy informacji organizacyjnych, ekonomicznych, handlowych niepodanych                            do

wiadomości publicznej o UZ.
2)  PZ w przypadku niewypłacenia przez UZ należności przez okres kolejnych dwóch miesięcy.

§ 28
UZ może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania lub
wygaśnięcia  umowy  pomiędzy  UZ, a  płatnikiem  świadczeń  zdrowotnych  objętych  niniejszą  umową,  a  także
w przypadkach gdy PZ:
1) utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia lub został w tych uprawnieniach zawieszony przez

organ uprawniony;
2) popełnił  w  czasie  trwania  umowy  przestępstwo  stwierdzone  prawomocnym  wyrokiem  sądowym,  które

uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych;
3) nie udokumentuje zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie przedłuży                    jej

na dalszy okres wykonywania świadczeń zdrowotnych;
4) nie udokumentuje braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania niniejszej umowy;
5) został tymczasowo aresztowany na okres powyżej 1 miesiąca;
6) realizował świadczenia zdrowotne pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 29
1. PZ  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  poinformowania  UZ o zaistnieniu  okoliczności,  o  których  mowa

w § 28 ust. 1 i 2 oraz spowodowanej innymi przyczynami niemożności udzielania świadczeń zdrowotnych objętych
niniejszą umową.

2. Rozwiązanie  umowy  następuje  z  chwilą  poinformowania  na  piśmie  drugiej  strony  umowy  o  zaistniałych
okolicznościach stanowiących podstawę jej rozwiązania.

§ 30
Po rozwiązaniu niniejszej umowy PZ zobowiązany jest do przekazania mienia UZ oraz pełnej dokumentacji,             w
tym dokumentacji medycznej (na wszelkich nośnikach) związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do UZ.

XVIII. Postanowienia końcowe
§ 31

1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy.
2. W  czasie  trwania  umowy,  a  także  po  jej  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu,  PZ zobowiązuje  się  do  zachowania

w  ścisłej  tajemnicy  informacji  organizacyjnych,  ekonomicznych,  handlowych  niepodanych  do  wiadomości
publicznej o UZ.

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 UZ może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-tygodniowego okresu
wypowiedzenia oraz może żądać odszkodowania na warunkach i zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 32
PZ zobowiązany jest  do powiadomienia UZ  o wszelkich  zmianach danych  dotyczących  wpisów do odpowiednich
rejestrów i ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedkładania UZ dokumentów uwzględniających
zmienione dane.

§ 33
Integralną częścią umowy jest oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 34
1. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy podane w niniejszej umowie, jako siedziby stron. 
2. W  przypadku  zmiany  jakichkolwiek  danych  adresowych,  każda  ze  stron  obowiązana  jest  do  niezwłocznego

powiadomienia  na  piśmie  drugiej  strony,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni,  pod  rygorem  uznania,
że doręczenia dokonane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne.
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§ 35
W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Ustawy  z  dnia 23 kwietnia  1964 r.
Kodeks Cywilny,  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta,  Ustawy  z  dnia  15  lipca  2011  r.  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej,
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r.  w sprawie  zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i
położnej podstawowej opieki zdrowotnej, jak również przepisy wykonawcze do tych aktów oraz inne obowiązujące w
tym zakresie.

§ 36
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają Sądom właściwym dla siedziby UZ.

§ 37
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przyjmujący zamówienie:                                                                 Udzielający zamówienia:
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