Załącznik Nr 2.5 do Szczegółowych warunków konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne

U M O W A ZLECENIE NR DSP.1150.

o udzielenie zamówienia

.2019.1.BPL

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

zawarta w dniu ……………………………….……………….r. pomiędzy:
Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ ,
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”,
reprezentowanym przez:
Wojciecha Skibę

-

Dyrektora,

a
……………………………………………………………………………..
NIP ………………………….. REGON ………………………………….
z siedzibą………………………………………………………………….
- pielęgniarką posiadającą prawo wykonywania zawodu nr ………………………….. wydane
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w …………………………….., będącą osobą
wykonującą

zawód

w

indywidualnej/indywidualnej

ramach

prowadzonej

działalności

specjalistycznej/grupowej

praktyki

leczniczej

w

pielęgniarskiej

formie
pod

nr

…………………..w ……………………………… Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w
………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie zadań
na rzecz poradni profilaktyczno – leczniczej HIV/AIDS oraz poradni terapii uzależnienia
od substancji psychoaktywnych - pacjentów uczestniczących w programie leczenia
substytucyjnego w ramach świadczeń zdrowotnych kontraktowanych przez Udzielającego
zamówienia z NFZ, w szczególności zaś:
a) prowadzenie rejestracji pacjentów,
b) współpraca w zakresie weryfikacji
świadczeń,

prawa świadczeniobiorcy do uzyskania

c) wydawanie dobowych dawek leku substytucyjnego, sprawowanie nadzoru nad
jego spożyciem w warunkach ambulatoryjnych oraz prowadzenie w tym zakresie
obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
d) wykonywanie badań abstynencji na obecność substancji psychoaktywnychi
sprawowanie nadzoru nad prawidłowością pobrania materiału do badań,
e) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, wykonywanie iniekcji i zabiegów
zleconych przez lekarza,
f) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, edukacji w ramach realizowanych programów,
g) realizacja zadań pielęgniarki w zakresie kompleksowej

ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym antyretrowirusowo,
2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób
Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu.

§2
Udzielający

zamówienia

zobowiązuje

się

do

zapewnienia

warunków

lokalowych

i organizacyjnych w tym zaopatrzenia w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu
umowy przez Przyjmującego zamówienie.

§3
1. Strony zgodnie postanawiają, że Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przedmiot
umowy wg. miesięcznego harmonogramu, uprzednio zaakceptowanego przez kierownika
przychodni/programu i zatwierdzanego każdorazowo przez Udzielającego zamówienia
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się przedłożyć Udzielającemu zamówienia harmonogram w terminie nie później
jak do 29 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przedmiot umowy ma
być wykonywany.
2. Strony zgodnie postanawiają, że wykonywanie przedmiotu umowy następować będzie
w zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 3 ust 1 w godzinach pracy Ośrodka
Profilaktyczno-Leczniczego Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień wynikających
z Regulaminu Organizacyjnego Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
3. O zmianach harmonogramu oraz o przerwie o której mowa w § 9 ust. 4 Przyjmujący
zamówienie informuje Udzielającego zamówienia pisemnie nie później, niż 14 dni

przed mającą nastąpić zmianą. Zmiany te wymagają uzasadnienia

Przyjmującego

zamówienie, akceptacji kierownika przychodni/filii i zatwierdzenia przez Udzielającego
zamówienia.

§4
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i jest
uprawniony do wykonywania zadań zleconych przez Udzielającego zamówienia.
2.

Przyjmujący

z wykorzystaniem

zamówienie

zobowiązuje

wiedzy

specjalistycznej

się
i

do

rzetelnego

umiejętności

wykonania

zadań

zawodowych

oraz

z uwzględnieniem postępu w zakresie będącym przedmiotem umowy.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania:
a) przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,
b) przepisów i wytycznych NFZ oraz określonych w nich zasad i standardów medycznoorganizacyjnych,
c) ustawy o ochronie danych osobowych,
d) kodeksu etyki zawodowej,
e) przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych oraz zarządzeń i regulaminów
Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ.
4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ścisłej współpracy z kierownictwem
i pracownikami przychodni, a także z Dyrektorem i pozostałymi pracownikami Centrum
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§5
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
pacjentów,

a także

sprawozdawczości

na

zasadach

określonych

przepisami

obowiązującymi publiczne podmioty lecznicze, wynikających z innych przepisów
szczególnych, w sposób przyjęty u Udzielającego zamówienia oraz ustalony umową.
2. Przyjmujący

zamówienie

odpowiada

za

prawidłowe

niezbędnej do rozliczenia realizowanych przez niego

sporządzenie

dokumentacji

świadczeń z NFZ. Przyjmujący

zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę polegającą na nieuzyskaniu przez
Udzielającego zamówienia środków z NFZ za wykonane przez siebie świadczenia, jeżeli
do nie uzyskania środków doszło na skutek niewłaściwego lub nienależytego
sporządzenia przez Przyjmującego zamówienie dokumentacji.

3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za dokonanie weryfikacji uprawnień
pacjenta

do świadczeń

z

Udzielającego zamówienia

ubezpieczenia

zdrowotnego

oraz

odpowiada

wobec

za szkodę spowodowaną niewłaściwą realizacją tego

obowiązku.
4. Przyjmujący

zamówienie

ponosi

odpowiedzialność

materialną

za

pobrany

metadon/subokson/leki antyretrowirusowe od chwili ich pobrania przez Udzielającego
zamówienia do chwili właściwego wydania go uprawnionym pacjentom.

§6
Strony mogą naliczyć kary umowne:
1. Przyjmujący zamówienie może naliczyć Udzielającemu zamówienia karę umowną
za odstąpienie od niniejszej umowy z winy Udzielającego zamówienia w wysokości 200 zł.
2. Udzielający zamówienia może naliczyć Przyjmującemu zamówienie kary umowne:
a) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego
zamówienie w wysokości 200 zł,
b) za naruszenie obowiązków o których mowa w § 1 ust. 1, § 7,8,9, 11 i 12 – w wysokości
200 zł za każde stwierdzone naruszenie.
3. O naliczeniu kary umownej i jej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2, decyduje Dyrektor
z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.
4. 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.

§7
1. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli NFZ i
Udzielającego zamówienia oraz innych uprawnionych organów i osób w zakresie realizacji
przedmiotu umowy.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu
i terminów

wykonywania

umowy

bez

konieczności

wcześniejszego

zawiadomienia

Przyjmującego zamówienie w godzinach, w których powinny być realizowane świadczenia
zdrowotne objęte niniejszą umową.

§8
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 ust.1.
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przy podpisywaniu niniejszej
umowy oraz dostarczenia kopii polisy,
c) utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy
gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w Kodeksie
Cywilnym.

§9

1.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania

zadań zleconych przez Udzielającego zamówienia oraz realizowania ich przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie nie może powierzać wykonywania

przedmiotu umowy innej

osobie.
3.

W przypadku nie spełnienia warunków umowy o których mowa w §3 oraz w ust. 1

niniejszego paragrafu Udzielający zamówienia

pomniejszy Przyjmującemu zamówienie

wynagrodzenie za cały okres nie wykonywania przedmiotu umowy.
4.

Raz w roku, Przyjmujący zamówienie ma prawo do przerwy w wykonywaniu zadań

objętych przedmiotem umowy w ilości 14 kolejnych dni kalendarzowych pod warunkiem,
że w całym okresie rozliczeniowym którego przerwa dotyczy, zachowa dotychczasowy
poziom dostępności w sposób o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.
5.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo zaliczenia na poczet przerwy o której

mowa

wyżej

nieobecność

udzieloną

Przyjmującemu

zamówienie

obowiązywania niniejszej umowy o ile strony związane były inną umową.

przed

dniem

§ 10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie
miesięczne wynikające z iloczynu przepracowanych godzin i stawki za godzinę, którą ustala
się w wysokości ……………… zł brutto.
2. Wypłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem postanowień § 3 i § 9 ust. 3. Umowy nastąpi
na podstawie rachunku i sprawozdania sporządzonego wg Załącznika Nr 2 - do 20 dnia
danego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Rachunek i sprawozdanie Przyjmujący zamówienie składa w ciągu 3 dni po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie przed jego złożeniem wymaga akceptacji
Kierownika Poradni/Programu.
4. Realizacja rachunku następuje po uzyskaniu zatwierdzenia pod względem merytorycznym
przez uprawnionych pracowników Udzielającego zamówienia.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Przyjmującego zamówienie
nr ...............................................................
6. W razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, na który została zawarta,
Przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie odpowiednio za okres, w którym
wykonywał prace będące przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11
Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy:
posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp,
posiadanie aktualnych badań profilaktycznych.

§ 12
Przyjmujący zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz z tytułu
wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania
ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13

Umowa zostaje zawarta na okres od …………………… do………………………….

§ 14
Jeśli w toku wykonywania umowy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły
przewidzieć przy jej zawieraniu będzie to podstawą do wystąpienia stron o renegocjację
warunków umowy lub skrócenie jej obowiązywania.

§ 15
Udzielający

zamówienia

może

rozwiązać

umowę

za

jednomiesięcznym

okresem

wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego z przyczyn leżących po
stronie Przyjmującego zamówienie, a w szczególności:
1. ograniczenia dostępności, zawężania ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości,
2. nie

przekazywania,

w

ustalonym

terminie

przez

Przyjmującego

zamówienie,

wymaganych harmonogramów, sprawozdań i informacji,
3. uzasadnionych skarg pacjentów lub pracowników,
4. naruszenia innych postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa,

§ 16
Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym przed upływem ustalonego w § 13 terminu w razie:
a) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu,
b) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy przez Przyjmującego zamówienie, jeśli popełnienie
przestępstwa zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste,
c) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa.

§ 17
Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej
umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle
realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Udzielającego
zamówienia.

§ 19
Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich.

§ 20
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.
2. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 3 lat od jej rozwiązania lub ustania,
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
handlowych, organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, co do których Udzielający
zamówienia podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 21
W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienia wszelkie dokumenty i materiały
o których mowa w § 20 jakie sporządził, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy
w związku z jej wykonywaniem.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

…………………………………………

…………………………………………

