UMOWA NR …………………………….
NA UDZIELANIE ŚWIADCZENIE ZDROWOTNYCH
zawarta w Zielonej Górze dnia …………. pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. B. Chrobrego 2
reprezentowanym przez:
Marcina Mańkowskiego - Dyrektora
Katarzynę Żołkoś – Główną Księgową
zwaną w dalszej treści umowy Zleceniodawcą
a
………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, po przeprowadzeniu konkursu,
zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Zleceniobiorcę świadczeń zdrowotnych w ramach
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze w zakresie udzielania w
warunkach pozaszpitalnych oraz w miejscu zdarzenia (w rozumieniu ustawy z dnia 8.09.2006r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2017r., poz. 2195), świadczeń opieki zdrowotnej oraz
podejmowania medycznych czynności ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy, w celu ratowania
osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jego prawo wykonywania zawodu lekarza nie zostało zawieszone na
mocy orzeczenia sądu powszechnego, sądu lekarskiego ani na mocy uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż wykonuje działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska / indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska.
Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru praktyk lekarskich stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
4. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest stroną umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do udzielania świadczeń
zdrowotnych objętych zakresem niniejszej umowy.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot zamówienia objętego niniejszą umową nie wykracza poza
rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Zleceniobiorcę
zgodnie z wpisem do rejestru praktyk lekarskich prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w
……………………….
7. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Zleceniodawcy złożona w toku postępowania
konkursowego.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy na terenie obszaru działania
Zleceniodawcy, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu ratownictwa medycznego.
2. W wyjątkowych sytuacjach takich jak klęski żywiołowe, katastrofy bądź inne akcje do podjęcia których
zobowiązany będzie Zleceniodawca, Zleceniobiorca udzielać będzie świadczeń zdrowotnych również
poza obszarem określonym w ust 1.
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§3
1. Przedmiot umowy świadczony będzie przez Zleceniobiorcę w dni robocze, soboty, niedziele i święta,
zgodnie z harmonogramem (grafikiem) dyżurów ustalonym przez Zleceniodawcę, i przekazanym
Zleceniobiorcy do wiadomości z co najmniej …….. dniowym wyprzedzeniem. Przez dyżur Strony
rozumieć będą, dla potrzeb niniejszej umowy, udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami
niniejszej umowy.
2. Przy układaniu harmonogramu dyżurów, Zleceniodawca uwzględniać będzie ilość dyżurów, do których
pełnienia zobowiązał się Zleceniobiorca w ofercie konkursowej oraz, iż Zleceniobiorca zobowiązuje się
do pełnienia co najmniej jednego dyżuru w miesiącu kalendarzowym wypadającym w sobotę lub w
niedzielę, a także dodatkowo jeśli dyżur w danym miesiącu wypadnie w dzień świąteczny ustawowo
wolny od pracy inny niż niedziela. Powyższe zobowiązanie Zleceniobiorcy nie oznacza obowiązku
zapewnienia mu przez Zleceniodawcę pełnienia dyżuru w powyżej wskazane dni.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do pełnienia dyżurów w dni: 24.XII. oraz 31.XII., o ile zostanie
do tego zobowiązany zgodnie z ustalonym przez Zleceniodawcę grafikiem dyżurów.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego dyżuru
do chwili przyjścia jego następcy. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie
wykraczającym dany dyżur wynikający z grafiku z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie ze stawką godzinową określoną w § 13.
1.

2.
3.
4.
5.

§4
W uzasadnionych przypadkach związanych z brakiem możliwości wykonywania świadczeń
zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszej umowie Zleceniobiorca zobowiązany jest do
zapewnienia zastępstwa na czas niemożności świadczenia usług, z zastrzeżeniem, iż ewentualny
zastępca Zleceniobiorcy wskazany będzie spośród lekarzy mających zwartą ze Zleceniodawcą umowę
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne.
W przypadku określonym w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego
powiadomienia Zleceniodawcy o niemożności wykonania przedmiotu umowy z podaniem okresu
niemożności oraz wskazaniem swojego zastępcy.
W przypadku wskazania zastępcy stawka wynagrodzenia za dyżur pełniony przez lekarza
zastępującego Zleceniobiorcę zapłacona będzie zgodnie ze stawką ustaloną w umowie z lekarzem
zastępującym Zleceniobiorcę i wypłacana będzie temu lekarzowi.
W przypadku zlecenia przez Zleceniobiorcę zastępstwa na wyznaczonym dla niego w harmonogramie,
dyżurze, dyżur taki traktowany będzie jak dyżur pełniony przez lekarza zastępującego, zgodnie z
zawartą przez tego lekarza umową z WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze.
W przypadku pełnienia przez Zleceniobiorcę dyżuru w ramach zastępstwa za innego lekarza
udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze, dyżur taki
traktowany będzie jak dyżur pełniony przez Zleceniobiorcę – zgodnie z niniejszą umową.

§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wzięcia udziału w szkoleniu z obsługi systemu SWD PRM, które to
szkolenie gwarantuje Zleceniodawca.
2. Zleceniobiorca przyjmuje zlecenia od dyspozytora medycznego poprzez system SWD PRM.
3. Zleceniobiorca nie może odmówić Dyspozytorowi realizacji wyjazdu zleconego w godzinach pełnionego
przez Zleceniobiorcę dyżuru.
1.
2.

§6
Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomieszczeń, sprzętu, (w tym
będącego częścią SWD PRM), aparatury, środków transportu, łączności i materiałów medycznych
stanowiących własność Zleceniodawcy i udostępnionych Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad sprawnością i przydatnością
wskazanego majątku Zleceniodawcy i do powiadamiania Zleceniodawcy o każdej zauważonej
nieprawidłowości w tym zakresie.
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3.
4.
5.
6.

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do korzystania z dyżurki lekarskiej oraz wszystkich
pomieszczeń socjalno - sanitarnych znajdujących się na terenie WSPR SP ZOZ.
Koszty związane z naturalnym zużyciem, naprawami i konserwacją majątku Zleceniodawcy,
określonego w ust. 1 i użytkowanego przez Zleceniobiorcę w celu realizacji umowy obciążają
Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca nie może wykorzystywać majątku Zleceniodawcy do udzielania innych niż określonych
w niniejszej umowie świadczeń bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zleceniodawcy o awariach
sprzętu bądź innych składników majątku Zleceniodawcy i do podjęcia wszelkich możliwych czynności
w celu ograniczenia skutków awarii.

§7
Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową w
odzieży ochronnej zgodnie z obowiązującymi w zakresie ratownictwa medycznego przepisami prawa,
zakupionej we własnym zakresie.
§8
Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawiania Zleceniodawcy w trakcie trwania niniejszej umowy,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zaświadczenia o stanie zdrowia
umożliwiającym udzielanie przez Zleceniobiorcę świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.
§9
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością
zawodową. Ponosi on odpowiedzialność za swoje działania w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
karnej, karnej zawodowej, dyscyplinarnej w tym również z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom w
trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową.
2. Zleceniobiorca jest niezależny od Zleceniodawcy w zakresie sztuki lekarskiej i ponosi odpowiedzialność
za prawidłowe dokonanie oceny stanu zdrowia pacjentów oraz realizację innych obowiązków
lekarskich.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności z tytułu odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy oraz do kontynuowania umowy
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 10
Zleceniobiorca jest zobowiązany do współpracy z dyspozytorem medycznym, innymi lekarzami,
ratownikami medycznymi oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz
Zleceniodawcy, a także z pozostałym personelem i pracownikami Zleceniodawcy oraz innymi
podmiotami w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).
Zleceniobiorca zobowiązuje się również do współpracy z komórkami organizacyjnymi Zleceniodawcy i
PRM w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych umową osobiście, z
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz aktualnym stanem wiedzy
medycznej i etyką lekarską.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do pełnego zaangażowania w czynności ratunkowe podejmowane w
ramach realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie współpracy z pozostałymi członkami
zespołu ratownictwa medycznego a także w zakresie transportowania sprzętu, zwłaszcza medycznego,
bezpośrednio do i z miejsca zdarzenia, gdzie znajduje się pacjent.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz aktach wykonawczych i Zarządzeniach Prezesa NFZ.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych Zleceniodawcy.
Zleceniobiorcy nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania
świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.
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8. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w godzinach realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz
Zleceniodawcy nie będzie wykonywał świadczeń medycznych dla innych podmiotów leczniczych.
§ 11
Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli prowadzonej przez NFZ oraz przez Zleceniodawcę, w
tym również kontroli przeprowadzonej przez upoważnione przez niego osoby, w zakresie wykonywania
niniejszej umowy.
§ 12
Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia aktualnej i systematycznej dokumentacji medycznej
zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym u Zleceniodawcy, w szczególności zobowiązany jest
do precyzyjnego wypełniania elektronicznych formularzy w ramach SWD PRM.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§ 13
Z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości :
…………… za 1 godzinę pełnionego dyżuru.
W przypadku pełnienia dyżuru w dni świąteczne, które są ustawowo wolne od pracy oraz w dni 24.XII.
i 31.XII. Zleceniobiorca otrzyma stawkę godzinową równą 150% stawki określonej w § 13 ust 1
powyżej.
Określone w ust 1 i 2 kwoty są kwotami brutto.
Wynagrodzenie określone zgodnie z ust 1 płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym, na podstawie
poprawnie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, złożonego Zleceniodawcy do 10 dnia
miesiąca następnego. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunku, jednak nie
wcześniej niż 14 dni od upływu terminu do złożenia rachunku, wskazanego w zdaniu poprzednim.
Zapłata następować będzie na konto Zleceniobiorcy wskazane na rachunku. Datą zapłaty jest data
obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Za czas, w którym Zleceniobiorca nie udziela świadczeń – wynagrodzenie nie przysługuje.
Wynagrodzenie naliczone na zasadach określonych powyżej wyczerpuje w całości wszelkie
roszczenia Zleceniobiorca względem Zleceniodawcy wynikające z niniejszej umowy.
Składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne opłaty wynikające z obowiązujących
przepisów Zleceniobiorca pokrywa we własnym zakresie.

§ 14
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniodawcy kar umownych:
a. W przypadku każdej uzasadnionej skargi na działanie lub zaniechanie Zleceniobiorcy,
pacjentów, ich rodzin lub opiekunów w sprawach z zakresu obowiązywania niniejszej
umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w
wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za miesiąc
poprzedzający zdarzenie będące przedmiotem skargi. Ponadto w przypadku trzeciej i każdej
kolejnej uzasadnionej skargi Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Zasadność skarg ustala Zleceniodawca, wraz z powołaną przez
siebie w tym celu komisją.
b. W każdym przypadku całkowitej bądź częściowej nieobecności na dyżurze wyznaczonym
zgodnie z harmonogramem, kwotę wynikającą z iloczynu godzin nieobecności i dwukrotnej
stawki dyżurowej zgodnie ze stawką określoną w § 13 niniejszej umowy; zapis niniejszy dotyczy
również braku zastępstwa (niewyznaczenia podwykonawcy zgodnie z § 4) na całym bądź na
części dyżuru wyznaczonego Zleceniobiorcy;
c. W każdym przypadku nieuzasadnionej przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na
dyżurze lub odstąpienia od wykonywania świadczeń zdrowotnych na dyżurze stanowiących
przedmiot niniejszej umowy, kwotę wynikającą z iloczynu godzin przerwy i dwukrotnej stawki
dyżurowej zgodnie ze stawką określoną w § 13 niniejszej umowy.
d. W każdym przypadku zawinionego spóźnienia się na dyżur wyznaczony zgodnie z
harmonogramem, kwotę wynikającą z iloczynu godzin spóźnienia i dwukrotnej stawki dyżurowej
zgodnie ze stawką określoną w § 13 niniejszej umowy;
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e.

W każdym przypadku przystąpienia do wykonywania umowy (wykonywania świadczeń
zdrowotnych) w stanie uniemożliwiającym wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w który
Zleceniobiorca wprowadził się w sposób zawiniony (w szczególności w stanie po spożyciu
alkoholu lub narkotyków) kwotę 30% miesięcznego wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy
za miesiąc poprzedzający zdarzenie;
f. w każdym przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nie używania przez Zleceniobiorcę w
trakcie wykonywania niniejszej umowy odzieży ochronnej, kwotę dwukrotnej godzinowej stawki
dyżurowej określonej w § 13 niniejszej umowy.
g. za każdy przypadek stwierdzenia nieprawidłowego wypełnienia dokumentacji medycznej, w tym
również formularzy elektronicznych SWD PRM w wysokości jednokrotności godzinowej stawki
dyżurowej określonej w § 13 niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca może potrącać kary umowne z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej
umowy.
3. Niezależnie od uprawnienia Zleceniodawcy do żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej, jeżeli
wskutek nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zostanie zobowiązany
przez NFZ lub inne uprawnione organy do zapłaty kary umownej albo NFZ odmówi z tego tytułu zapłaty
za świadczenia zdrowotne, Zleceniobiorca jest zobowiązany do naprawienia w pełnej wysokości
szkody jaką poniesie z tego tytułu Zleceniodawca.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zleceniodawcy dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§ 15
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas od dnia ……………... do dnia …………….
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 16
Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę w trybie natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1. w przypadku braku posiadania przez Zleceniobiorcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej –
zgodnie z § 9 ust 3 umowy,
2. w przypadku utraty przez Zleceniobiorcę prawa do wykonywania zawodu
3. w każdym przypadku określonym w § 14;
4. w przypadku nie powiadomienia o zastępstwie zgodnie z § 4 niniejszej umowy;
5. w przypadku nieprzestrzegania zapisów: § 5, § 6 ust 5 i ust 6, § 10, § 11, § 12;
6. w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy;
§ 17
Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonać
cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 18
Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia niniejszej umowy objęte są tajemnicą i żadna ze stron nie
może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Tajemnicą objęte są w szczególności postanowienia
dotyczące wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
§ 19
Strony zgodnie postanawiają, iż z dniem zawarcia niniejszej umowy, tracą moc wszelkie umowy, aneksy i
porozumienia dotychczas przez Strony zawarte i obejmujące swoim zakresem przedmiot niniejszej umowy.
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§ 20
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W
przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§ 21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 22
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................
ZLECENIODAWCA

....... ......................................
ZLECNIOBIORCA
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