PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 4
do Szczegółowych warunków
konkursu ofert

UMOWA NR ………………
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
zawarta w dniu ……………………………. r. w Koszalinie w trybie art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016.1638 z późn. zm.), pomiędzy:
1. Samodzielnym
Publicznym
Zakładem
Opieki
Zdrowotnej
MSWiA
w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000006439; akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX
Wydział
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
reprezentowanym
przez
Elżbietę Czeszewską – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym
zamówienia,
a
2. ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….,
zwaną/ym
dalej
Przyjmującym zamówienie, o następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne nr postępowania 1/2018 przez lekarzy psychiatrów i psychologów dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie stosownie do
przepisów art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustawy o działalności leczniczej (t. j.
Dz. U. 2016.1638 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie zamówienia na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych przez psychologa klinicznego w rodzaju opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla
dorosłych osobom ubezpieczonym w NFZ zgodnie z zasadami, wymogami i warunkami
określonymi w obowiązujących przepisach.
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
• posiada dyplom specjalisty w zakresie psychologii klinicznej,
• znane mu są przepisy:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2017.1938),
- ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(j.t. Dz. U.2017.1318),
- zarządzenia Nr 56/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
28 czerwca 2016 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
(j.t. Dz.U.2013.1386),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U.2016.1146
z późn. zm ),

1.
2.

3.

4.

• znane mu są postanowienia Regulaminu organizacyjnego określające organizację
i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA
w Koszalinie,
• znane mu są zasady współpracy jednostek organizacyjnych w systemie opieki
zdrowotnej w trakcie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz wykonywania badań
i pokrywania ich kosztów.
§2
Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą w terminach i czasie
zdeklarowanymi przez Przyjmującego zamówienie w ofercie z dnia …………………
Dla realizacji umowy Udzielający zamówienia zapewnia Przyjmującemu zamówienie:
• nieodpłatne korzystanie z gabinetu wyposażonego w aparaturę i sprzęt
medyczny,
• materiały i artykuły sanitarne, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne
materiały niezbędne do prowadzenia działalności w ramach niniejszej
umowy w tym księgi, druki i formularze dokumentacji medycznej.
Przyjmujący zamówienie współpracuje z kierownictwem przychodni, z lekarzami oraz
pielęgniarkami i innymi osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz
pacjentów Udzielającego zamówienia.
W trakcie trwania umowy Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny
koszt zaopatruje się w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą.

§3
1. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie osobiście.
2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania
świadczeń zdrowotnych zleconych przez Udzielającego zamówienia oraz udzielania ich
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
3. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia
powierzać wykonywania przedmiotu umowy innej osobie, z zastrz. ust. 4.
4. W uzasadnionych przypadkach Udzielający zamówienia dopuszcza zastępstwo
Przyjmującego zamówienie. W przypadku konieczności powierzenia zastępstwa innej
osobie Przyjmujący zamówienie, w terminie nie krótszym jak 14 dni przed
nieobecnością, ma obowiązek uzyskać zgodę Udzielającego zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie ustala swojego zastępcę, którym będzie inny psycholog
kliniczny zatrudniony u Udzielającego zamówienia.
6. W przypadku pełnienia zastępstwa, wypracowana w ramach zastępstwa ilość punktów
przechodzi na rzecz pełniącego zastępstwo.
7. Strony ustalają, że o nieobecności (przerwie w osobistym udzielaniu świadczeń) do 3 dni
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poinformować Udzielającego zamówienia na
piśmie nie później niż 1 dzień przed nieobecnością, a na nieobecność dłuższą uzyskać
zgodę Udzielającego zamówienia z tym, że wniosek o udzielenie zgody Przyjmujący
zamówienie zobowiązany jest złożyć na piśmie co najmniej na 14 dni przed planowaną
nieobecnością.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej i jej udostępniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli
Udzielającego zamówienia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych
organów i osób, szczególnie w zakresie dostępności i sposobu udzielania świadczeń
zdrowotnych.

§6
Przyjmujący zamówienie nie ponosi kosztów wykonania świadczeń diagnostycznych
i terapeutycznych, zgodnie z kompetencjami właściwymi dla danego zakresu.

§7
1. Przyjmujący zamówienie na czas trwania niniejszej umowy, zobowiązany jest do
ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania:
• aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy na stanowisku lekarza,
• aktualnego badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Kserokopie wymienionych dokumentów należy dołączyć do umowy.
3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za jakość wykonywanych
świadczeń zdrowotnych objętych umową.
4. Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność
cywilną za szkody związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych objętych umową.
5. Obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego i zobowiązań podatkowych wynikające
z wykonywania umowy spoczywają na Przyjmującym zamówienie.
§8
1. Udzielający zamówienie może naliczyć Przyjmującemu zamówienie karę umowną
w przypadku:
• nieprzestrzegania uzgodnionego czasu udzielania świadczeń,
• nieprzestrzegania przyjętych u Udzielającego zamówienia zasad organizacji
udzielania świadczeń zdrowotnych (nieterminowe rozpoczynanie i kończenie pracy,
nieuzgodnione nieobecności, nieprzestrzeganie ustaleń organizacyjnych i zaleceń),
• uzasadnionych zastrzeżeń merytorycznych i formalnych dotyczących udzielanych
świadczeń zdrowotnych, poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji
medycznej,
• uzasadnionych skarg pacjentów na jakość świadczonych przez Przyjmującego
zamówienie usług medycznych,
• nieprawidłowości w rozliczaniu się z udzielonych świadczeń,
• przerwy w realizacji świadczeń zdrowotnych uniemożliwiającej wywiązywanie się
Udzielającego zamówienia z terminowego i pełnego wykonywania zobowiązań wobec
osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
2. Kara umowna może zostać naliczona w wysokości do 10% wynagrodzenia netto
Przyjmującego zamówienie za miesiąc, w którym zaistniała przesłanka do naliczenia kary
umownej, za każde naruszenie.
3. O naliczeniu kary umownej i jej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2, decyduje Udzielający
zamówienia.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia o jej wymierzeniu. Brak wpłaty upoważnia Udzielającego
zamówienia do potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu
zamówienie. Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia Przyjmującego
zamówienie, po uprzednim poinformowaniu go na piśmie o naliczeniu kary. Jeżeli wartość
kary przekracza przysługujące Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie, zobowiązany
jest on jest do uiszczenia kary w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o naliczeniu kary, przelewem na rachunek bankowy Udzielającego zamówienia.
5. Naliczenie kary umownej nie wyłącza roszczenia Udzielającego zamówienia
o dochodzenie odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.
§9
Za świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1 ust. 1, Przyjmujący zamówienie
otrzyma wynagrodzenie miesięczne wynikające z iloczynu wykonanych punktów
i stawki za 1 punkt, którą ustala się w wysokości ………….zł. brutto.
2. Wynagrodzenie ustalone według zasad określonych w ust. 1, nie może być niższe od
wynagrodzenia
wynikającego
z
iloczynu
ilości
przepracowanych
godzin
harmonogramowych i aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.
1.

3. Miesięczny limit przyznanych punktów wynosi ………….. punktów.
4. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach przedmiotu umowy osobom
nieubezpieczonym Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie
w wysokości …………… zł.
za 1 poradę. Do faktury (rachunku) Przyjmujący
zamówienie ma obowiązek dołączyć kserokopię dowodu opłaty za badania uiszczonej
przez osobę nieubezpieczoną.
5. Stawka za 1 punkt, za 1 badanie osoby nieubezpieczonej oraz ilość miesięczna punktów
zostały ustalone zgodnie z ofertą Przyjmującego zamówienie z dnia ………………..,
stanowiącą integralną część umowy.
6. Wynagrodzenie za udzielone świadczenia zdrowotne ponad limit określony w ust. 3
przysługuje wyłącznie w razie przyznania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na
te świadczenia i w wysokości proporcjonalnej do przyznanych środków i będzie
wypłacane na podstawie odrębnie wystawionej faktury (rachunku) złożonej zgodnie
z zasadami jak w ust. 10.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się uczestniczyć w systemie Rejestru Usług
Medycznych.
8. Za okres rozliczeniowy uważa się okres 1-go miesiąca kalendarzowego.
9. Przyjmujący Zamówienie nie może w ramach przedmiotu umowy pobierać na własną
rzecz żadnych dodatkowych opłat od pacjentów, ich rodzin lub opiekunów prawnych.
10. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do złożenia faktury (rachunku) za wykonane
usługi zdrowotne do 10-go dnia następnego miesiąca za m-c poprzedni, po uprzednim
ustaleniu z RUM zgodności ilości wykonanych punktów, wraz z wykazem godzin
świadczenia usług stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
11. Udzielający zamówienia będzie dokonywał zapłaty co miesiąc z dołu w terminie do
25-go następnego miesiąca za miesiąc ubiegły na podane przez Przyjmującego
zamówienie konto bankowe.
12. Zwłoka w złożeniu faktury (rachunku) powoduje przesunięcie terminu płatności, o którym
mowa w ust. 11, o ilość dni opóźnienia w jej złożeniu.
13. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego
Udzielającego zamówienia.
14. Zwłoka w zapłacie uprawnia Przyjmującego zamówienie do naliczania odsetek
ustawowych za opóźnienia.
15. W przypadku negatywnej weryfikacji ilości wykonywanych usług zdrowotnych przez NFZ
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wystawienia faktury (rachunku) – korekty
do złożonej uprzednio faktury (rachunku) za wykonane usługi.
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.02.2018 r. i obowiązuje przez okres
realizowanego aktualnie przez Udzielającego zamówienia kontraktu z NFZ na udzielanie
świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń
psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn za uprzednim
1-miesięcznym
okresem
wypowiedzenia
dokonanym
na
koniec
miesiąca
kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej.
§ 11
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony zdrowia.
§ 12
Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji umowy będą rozpatrywane przez właściwe
rzeczowo sądy w Koszalinie.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Przyjmujący zamówienie

Udzielający zamówienia

