
Zał. Nr 7 do SWKO- wzór umowy (po zmianie)
UMoWA

o udzielanie dyżurów lekarskich (kod CPV 85121100-4) w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w
zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej oraz transporcie
medycznym

zawartaw dniu ...,pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z siedzlbą99-400 Łowicz ul. Ułańska 28, NIP 834-14-56-
5 3 B, REGON 7 500"7 9 660, KRS 00 0 00 3 I 857, reprezentow anym przęz
Urszulę Kapustę - Tymoshchuk - Dyrektora
zwanym w dalszej części umo\^/y Udzielającym Zamówienia
a

zwallylll ll, dalsze.j części Lll"llowy I'rzyj m uj ącym Zantórvienie

Na podstarvic lvynikórv przeprclu,aclzollego ltollltltrsLt of'crt lla wyko1,1ylł,atrie ogólnyclr rrsłLrg lekarskich
(ltod CPV t]5 12 1 1 00-4) przepI,orł,aclzotlego na podstalvie art, 26 Lrst. 3 i 4 ustawy z dnia 1 5,04.201 1r. o
działalności leczniczej(t.l.Dz.IJ,z2020r.poz,295zeznr.) stroll1,zawierająLllnowęonastępLrjącej
treści :

Przeclnriot umo}vy

§1
1. Przedrnioteln Llnlowy .jest uclzie lanie przez PI,zyjlntrjącego ZaInówlerrie lekarskich świadczeli
nedycztll,ch (arlbulatoryjllyclr oraz wyjazdowyclr r.v zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,
oraz tfansportu nledycznego) kazdej osobie potrzebLrjącej polllocy medyczllej, a znajdującej się w
chlvili zaistnienia takiego przvpadl<tr na obszarze działania Udzielającego Zamólvienia.
2. Szacullltcxvtt ilość osób pozostająca w obszarze działania Udzielającego Zamówienia w
przedrniocie Llmowy obejnluje popLrlację ttbezpieczoIlyclr zat,trieszkałą na terellie powiatr_r łowickiego,
l<tórą olire,śla się rv liczbie ok. 79 tys. clraz osobv spoza tereIlLl ptlwiattt łolvickiego a znajdLrjące się Ila
jego clbszarzc iosob1, Ilicubczpicczol1c a ttpl,irrvtlioItc c1o bezplatrly,ch ślviadczcti zdrolvotnych, lv tytn
osaclzcIl i rł, Za l<łaclzi e I(arnynl r,l, ł,clr.r, i czl_t.

3. Przl,jnlLrjący Zarnólł,ienie zoborviązLle się do tlclziclallia ślviadczeri, o których tnor.va lv ust.l
poprze,1, pełriienie dl,zurów Iel<arsl,ich rv sposób następLrlący:
- rv dni porł,szedtlie lv goclz. 1B.00 - B.00
- r,v dni rvoltle od pracy 8.00 - B.00
,1. Przrjmtrjący zirtnórł,ietlie na biezaco infbrIntle Udzicla_jącego Zarrlólvietlia o fornrie pralvnej
wyI(ol1},\\,al]ia clziałalności u, ral"nacIl Ilirlir-, jszc.] tllllo\\,). ll, oclLt Llmozlilvienia erventLlalnego
odprorvadzenia naleznl,ch clalliIl prrbliczrly,ch prz,ezUdzielającego Zanlólvienia,_iako płatnika,
5, Plz1lIrlr-rjący Zan-rówienie będzie Lrdzielał świadczeri objętych tllnową w ranraclr pror,vadzonej przez
siebie działalności gospodarczej/nie prowadząc działalności gospodarczej jako świadczenia udzielane
osobiście*. z zastrzeżenien. ust. 4.
6. Przy.jmLrjący Zamówienie przed przystąpierrienr do rrdzielania śr,viadczeli zobowiązuje się poddać
szkoleniu BHP i PPOZ. litól,e zostatlie pl,zeprowadzane przez osobę uprawnioną wyzlaazoDą przęz
[ |tlzielajqcegtl Zalnórr icll ic.
1. P;7yjnlrrjąc}, Zal-nólvietrie zobor,ł,iązuje się z,abez,pieczryc zapotrzebowalrie Udzielającego
zanlówierlia tla lvl,koI-1vlvanie lel<arsl<ich śrviadczeIl lrredl,cztlych rł, podstalvolvej opiece zdror,votnej
w zal<resie tlclcne_j i śr,l,iątecznej alllLlLrlatoryjne.i i rr,.v.jazclorvej opicce zdrorł,otnej oI,az tl,atlspot,e ic
lnedvcztll,trr. średnio rv zakresie ., godzirl lllicsicozliie.

C) rganizacj a udzielania śrviadczeń

§2
1,l)rzl,jrnrrjącv Zanrórvieliie przedstarvi Udziela.iącctlltl ZzitllórvieIlia propozycję dyzurórv do clnia l5
lritzdegu llliesille lt ttlt tlticsiile lle\t9pll_\.
2. UdzielaIlie ślł,iaclczeti odb.vrva się rla podstarvie ]larInollogralllo\\r planowanl,ch dyzurórv lekarskich
ustalanvch przez Udzielającego Zanlór.vienia i przedstar,vianych Prz.vjnlująceInu Zamór,vienie do 25



dnia kazdego tniesiąca, Poprz.edz,ającego kole_jny rllicsiąc uclzieIarlia świaclczeń. HąrnroIlogrttnr przed
jego r.vy,konalliet1,1 pocilcga pisen-rIle.j altceptacji przcz obie stroIl),.
3. W celLr realizacji tllllo\Ą/}' tJclzicla.jący ZaInórvictlitt zclbcxl,iązuje się zaper,vnic Przv.jnrującenru
Zal-tlólvietl ie:

1) dostęP do Środltórł'i Potlieszczeń znajdLrjących się Ila terenie alnbulatoriunl Nocnej Pomocy
Lekarsltiej niezbędn5'ch do r,vyltonyrvania działalności w zakręsie śr,viadczonych usług, w tym do
ambu l ansólv san itartlyclr,
2) dostęP do sPrzętu i aparatury lnedycznej niezbędnej cio uclzielania świaclczeri objętych niniejszą
Lllllową, którYch naPrawę i serwis zapewnia Udzielający ZaInówienia z rvyjątkiern nupiu*
wYnilia,jącl'ch ze st.,vierdzonego Illechaniczt-tego r-rszkoclzenia lub rvskutek nielviaStiwej obsiugi,
który,ch lioszty potlosi Przl,jmLr jący Zamówienie,
3) dostęP clo lckórv i nrateriałór.v opatrunkor,v},ch q, zakresie niezbęclnynl do Lrdzielania świadczeń
objętych Ll11]ową]

4) dostęP do dol<utlelltac_ji rrredl,cznej niczbęclnej clo realizacji przeclmiotu uno\ry.
4. Przl'jmLrjącY Zamólvierlie zoborviązany jest lvspółpracorvaó z persÓIlcIem nreclycztlynr
Udzielającego ZaIllóu'ienie. Lldzicla_jącym ślviadczcti zclrclrvotllych ,,ru ,.r"rr, pac.jentóu,, a także z
lekarzell ltoordl"natoreln poza goclzinalni nortllaIllc,i orc1l,nac.j i zaklacltl. lv sprałvach dotyczących
organizacji LrdzielaIlia śrviaclczcli ob.jcrl,ch zal<resenl ninie1szej Limo\vy.
5, Prz}';lnLrjącr,'Zatncirvienie zobolviązLl.jc się do uż_",rlatlia sprzęttl clraz aparatltry Ineclyczllej i innych
Środl<Ór,r' LJclzielajacego Zalnólvietlia lvvłączIlie lv ccltt u,y,kolryr,vallia śrviaclczeri objętych 

-zakreŚenl

umow\'. a takżc zobolviąztr;e się do użvlvallia lnienia Uclziela.|ącego Zanlówienia zgodrńe z
rvłaścirł,ościatli i przczIlaczetlictrl tego lllierlia.
6. Przl'jnltrjącY Zanrówierlie ponosi odporviedzialność odszl<odolvawczą zzt tlszkodzenie lub całkow,ite
ztriszczetiic. r-rdostępllioIrego tllienia w zaliresie szltócl będących skutl<iem nrechatlicznego
uszkoclzenia. rvsktttel< nier,vłaścirł,cj obsługi oraz korzystania w sposób niezgodny z rvłaścir,vościańi
lub przezIlaczeniem rzeczy
7. PrzYjInLrjący Zarlówienie zoborł,iązLlje się do rzetelnego r,vykonyrvania śu,iadczeli zdrowotnych
objętYch zaltreselrr niniejszej tll1lowy zgodnie ze rvskazanialni aktualnej wiedzy rnedycznej,
dostęPnYIni tnetoclanri i środkami oraz zasadami etyki zarvoclorvej zgodnie z otoruiązującymi, w tyń
zakresie PrzePisanli izasadaIli plzl,jętyni Lr Udzielającego Zanióńellia, a także z postanolvieniLrrr
prarv pac.jeIlta.
8. W czasie rvvkollvrł'aIlia Śrr,iaclczeri Prz1,.jnlLrjący Zanlćxvienie bęclzie stosorvać się clo Regttlalnitru
Organizacvj rlego 1,0Z i I(odeksLr I:t1,1ri l'racou,llil<a ,/.O'l t>raz, Instrtrlicji bezpieczelist\\,a pozarowego
Zespolu Opielii ZdI,orvotIle.j rv ł,olł,icztl i _jest zob<lrr iązarl5, clo zapoztlarlia się z tytni regLrlanrinańi
tlostęprlr.,tui tla strolrie internctorvc_j 7,0Z tł, ł,orviczLt l!]\1yi_4QZ p,al.p,]
9, PlzY'jmującY Zamorvietlie zobclr,viąztrje się do prorvaclzenia rvytltagaIlej pratrerrl dokunlentacji
nredYczne.j ol'az dolir.tt1-1elltólv lv zaklesie sprarvozdar.r,ozości statystycznej, zgoclnie z przepisami prawa
oraz zasadalni obolviązLljącyrlli Lr LJdzielającego ZaIlciwienie .

10. Przl'jrnLrjircy Zanrórvictlie plzyjnluje oborł,iązclt uclziclania. na kazde rł,ezwanie Udziela.jącego
Zatnólvietlia. Pisenlllej lLlb Lrstne.j infor-nlac_ji o sposobie wyl<otly,uvallia Lttllorv1 , a \v szczególnośii o: 

-

1 ) przeb i egLt proced tlr udzie lall i a ślv i:rdczeti lliedycztl1,,ch,
2) gospoclarorvan iu środ kaln i udostęptt i oll yni przez u dzie l a.j ącego zarnówi en ia;
3) prorł,adzeniLt 

'vytnaganej 
dokunrentac.ji rnedycznej i statystyczne,j.

l 1, PrzYjnlLrjący Zanlówiellie podczas ttdzielania śr,viirclczeń zdrowotnych nosi odziężroboczą
sPełnia,jącą rvvmogi dla zajrłorvanego stallorł,iska pracy, którą zapewnia we rvłasnym zakresie i na
lvłasIly koszt.

§J
Do Podstiirvollvch oborviiizltórv Przr,,jlnująoego latllórvicllie u, zakresie śrviaclczeIi nredycznych
irclzielaIlvch Przez, lel<arz,a nocnc,j i śrviilteczllej aInbtilirtory jne.; i rvl,jazdorł,e.j opiel<i zclrowotnej oraz
trallsllclt,c ie lllcdycztl1,,tll llalezy:
l) niezr,vłoczne Lrdzielanie śu,iadczcli nledl,cznych u,raz z niezbędną cliagnostyką rv zakresie stanór,v
rlagiYch. rvr,'Padltciw. Ltrazórł' lLrb naełcgo pogorszL,llill sig slaIltt zclrorvia r.vynagającego.jednorazowej
pclrady lekarskiej,



2) lvykonywanie drobnych zabiegów cl-rirurgicznych, zaopatrzenie rany, założęnie opatrunku,
tlstrtlięcilt ciala obcego itp,_

3) rzeteIne prorvadzenie dokltlnetltac.ji rneclyczllej
4) opiel<a nad pacjentetn podczas trzrns1lortlt, pode_jrnorvanie czynności słuzącyclr utrzynrywanitl,
pt,zl,lvracatriu i poprawie.jego stanu zdrotviit.

§4
1. W lazie zaistnietlia zdarzeń wymaga.iący,ch zlvięI<szenia zakrestl wytliarrt śrviadczoIlych irsług /
katastlol'a. rvypadck zbiororvy,, z,darzen zakłócąjilcl,ch r,vłaścirr ą oI,gaIl izację placy itp/ i inrrych

sy,tLrac.ji ll,r,magającvch illterneIlc.ji Przy1rnLrlącl,Zx;l1S1l,ieIlie zoboll,iązany jest porviadonrić lekarza
koorc1l,natora U dzi e l aj ącego Za nrtir.v i ell i a

2. Przllmtl3ący ZaInórvicIlic zobou,iązan1, jcst rlo IlarlzororvaIlia prac współpracu.jącego z nin-t

persollelu nledycztlego Udziela_jącegcl ZatnólvieIlia, ltontrolor,r,ania r,vykonania poleceń i rvłaściwego
stosltIlktt do pacjerlta, a w razie uchybieri w ty,nl zakresie odtlotowarria fal<tu w dokurnentacji
medyczne.j i por,viadorrrienie lekarza koordynatora,
3. PrąlrnLrjący Zalnówienie lv czasie dyzuru medycznego moze zakoliczyć opiekę nredyczrrą i

opirścic siedzibę Udziela.iącego Zamólvienia dopiero po przekazaniu obowiązków lekarzowi
przejmr,r jacel]lLl pracę (dotyczy clyzLtrćllv pełniollych przed dniarni rvolnytni od pracy).
4. Fakt zakończetlia opieki nledycznc.j po dyzurze lekarsl<inl, lel<arz jest zobor,viązany odnotowac w
księdzc raportów leliarskich poświadczając pieczątką il-nietlIrii. Brak Lldokrrlnetltowatlia pełniorrego
dy,ztlrtt rł, sposób r,vsliazally por,l,yzej bęclzie podstarvą do odnrolvy zapłaty.
5. Lekalz dy,zLrrny.jest zobowiązany rozpoczyl-}ać d\,żttr o godzinie ustalonej lv rozkładzie dyzurów.

§5
l.W przl,pacll<u Lrclzielallia ślviaclczcti zclrorvcltlll,ch. lr t,alrlach anlbLtlatot,1,Inej oraz rvl,jazdor,l,e_j nocnej
i świątccznc.j opiece zdlolvotne_i. osaclzoIlyIl \\ Zal<ladzię Kartll,t1-1 \\, ł,,cxviczl-t PrzyjmLr jący

Zamórvictlic zoborviązall1, jest c1o plze strzegallia nastcpu jacvch zasac] rvspolpracy z firnkcjonariuszaIrli
słtrzby rvięzicnne.j i za1loz_Ilarlia sie z pI,zcpisanri dot1 czącvIl-ti obolviązujący,ch zasacl wstępLl na teren

ZakładLr l(arnc,go, lv szczcgól Ilośc i :

l)rlapoclstaivieart. 18rrst.Izdnia9.0,1.2010r.osłLlżbier,vięziennej(t.l,Dz.U.zż020r.,poz.848).
Funl<cj onari ltsze. lvykolruj ąc czynnośc i słLrzbowe, nlaj ą prawo :

legitynlowarlia osób trbiegających się o rvstęp oraz opLrszczających terell jednostel< organizacyjnyclr
ot,az depoticlrvatlia dokunrelltólv tozsalności osób przcbyrvających na terenie jednostki organizacyjnej,
legitylnorvania funkojorlariuszy i praoolvIrikórł, wchodzących i rł,ychodzących z .jednostki
organizacl,jIlej, ządania przeltazaIlia do depozytu przedtniotólv niebezpiecznych iprzedrniotólv
niedozrvolcitl.vch, dokonyrvania l<ontroli osobistej tych osób i kclntroli ich Lrbrania. obuwia oraz
przeglądania zalvaftości bagaz1,, sprawdzenia pojazclórv rvjeżdżających oraz wyjeżdżającyclr, a takze
ładunkor,r, tl,ch pojazdólł,, rólł,tliez pr7,y trżycir,r urządzeń teolrllicznych i psów specjalnycll
r,vyszkolotll,ch w, za|<resie r,ł,1,,szLrkirvania śroclltórv odLrrza_jących i substancji psyclrotropor,qlclr lLrb

Ilateriałórł, rvybLrchorł,y ch :

2) na poclstawie § 2 ust. l l(ozlltlrltyclzcnia l{adl,NliIlislrór,r,dnia 23.12,2019 r. (Dz'U. z2019 r., poz.

2518), w sprarvie szczeg(lłorvcgo tt,1,[,,l., clzialali lirrlkc.joIlariLrszy, SlLrżby Więzienlle.j, podczas
rł,ykolly,ul,aIlia czyIltlości słuzborvych. l''ltllltcjollariLlsz, pełniący, slLrzbę przy rvejścitl do jednostki Lrstala

zasadllośc tlbiegarlia sic osob1, o r,vstęp na _ie,j teren lLrb jego opLtszczcIlie i legitymtrje tę osobę lv celu
ustalenia tozsitIlości oraz żzlda przckazatlia do clcpozl,tLr przeclnliotów niebezpiecznych i przedmiotow
n iedozu,o lollyoh.
3) na pocistal,r,ie § 1l0 l{ozporz.tld,z,enia Ministra Sprar,viedlilvości z dnia 11.10.2016 r. (Dz, lJ. z
20l6r., poz. 1B04) rv sprawie sposobór,r,ochrotl1, jednostel< orgallizacyjrlych Służby Więzienllej: Do

.jednostki organizacllrlcj lv porze dzicrrnej inocne,j na podstar,vie legitymacji słLrżbor,vej lrrb innego

dokunlelltu unrozliwiaiącego ustalelrie tozsanrości mogą lvejśó funl<cjotrarił,lsze Państr,vorvej Strazy

Pozarnej i przrcorvnicy zespołu ratolvtlictr,va nledycznego oraz inllyclr słuzb udzielających pomocy,

lvezlvani przez dyrektora lub osobę go zastęprrlącą.
4) na podstirwie Zarząclzenia Ilr I12l201C) Dyrektora Zakładtl l(arnego lv Łowicz1,1 z dnia 11 .12.2019 r.

lv spralvie uztlania przednriotórv za niedozwolone nrogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa



L
jednostl<i, ustalenia sposobLr iclr ocechorł,allia. rvl,zIraczetlia rniejsc przechor,vl,wania oraz tlstaleIlia
trybu l<ontroli i rvyl<orzystania l,v Zakładzie Kartlvm w ł,owiczl_t.
2, PrzY tratlsPorcie sanitarnylrl osób 1lozbalł,irlrlycIl rvolllości clopuszcza się obecność rv l<aretcc
trallsportou,e.j drvóch lir n kcj onari Lrszv S1 trżby W i ęz i en n c.j .

[Jbezpicczcnie odpolvietlzialności cyrvilncj
§6

1. PrzYjmującY Zamór,vienie zobowiązLrje się do posiadarlia przez, ol<res obowiązl,trarlia Lllno\vy
ubezPieczenia odpolviedzialności cywilnej za szl<ody \vyrządzone w związki z udzielaniem
świadczeń.
2. WYrłaga się zarvarcia umowy ubezpicczenia oclporvieclzialności cytvilnej z nlillimalna sLlllla
gwarancYjna ubezpieczenia wynikającą z rozpor7,ądzcnia Ministra Fitlansór,v z dnia 29 krvietnia 20I9r.
rv sPrar,vie obor.viązkol,vego tlbezllieczenia odpor,vieclzialności cywilne.j podmiotu r,rl,kotlującego
działalnośó lecnliczą (.Dz LJ. z 2019 r., poz. 866).
3. Mininallla SLlll]a grl'aratlcy_jna o którcj l]lo\\,a r,v ust.2 llstalolla jest przy,zastosorłlaniu kttrstt
średniego euro ogłoszollego przcz Narodorvy Barrk polsl<i po raz pierrvsz1,,u róku, rł,.którynr tllnowa
u bezp ieczenia została zalv arta.
4. UbezPieczenie, o któryn lnowa rv ttst. l obe.jrrrorvać nusi także oclporviedzialność cywilrla z tytułu
Przeniesietlia chorób zakaŹnycl't i z,akażen, w,tylll lltkażeń lvirttseln IlIV i rvirLrsanri hepatotroporvy,llti
powodLrjącynli WZW.
5. W PrzYPadl<u, gdY tll-nowa ttllczpieczcllia tlc1 oclpor,r,it:clzialllości c1 wilnej \ł,ygasa lv trakcie
obowiązvwania Iliniejszej ltnlorvr,. Przl,jInLrjąc; Zanlówietlic clostarczv Udziela_iącenltt ZaIlrólł,ietlie
ltoPię nolvej Polisy ubezpieczcllia na ltastęplly olrres, na_jpóźniej lv ostatnim jniu oboi"iztzywallia
poprzedniej Lllllowy ubezpieczenia.

Od powicdzialność umo\yna
§7

l. OdPorviedzialność PrzYjmującego Zanlólvienie iUclzielającego Zarrrórvienia za szkocly wyrząclzone
osobom trzecitn przy u,ykonyr.vaniu niniejszej Lllllowy jest soliclalIla.
2. JeŻeli na skutek kontroli przepror.vadzone.j przez Na1,oclorvl, Funclusz Zdrorvia na Uclzielającego
Zamór,viellia zostanic tlałozoIla kara pienięzlla w związl<tt z ręaljzowanienr niniejsze.j ń"o*y
PrzYjmującY Zanlówienie zolrorviązuje się partycyporł,ać rv _je.j zapłacie stosolvnie dó stopIlia
PrzYczYnienia się do Powstania nieprar.ł,idłorł,ości bęclących poclstarvą niłozenia kar1,.
3. W PrzYPadkLI, gdYbl"na skutek ustalcnia pl,zez rvłaścir,r,e orgatr1,. na Uclziela.jacego Zanlówienia
został nałozorrY oborviazelt zapła§' skłaclek tla ubezpieczeltic społeczne, ltrnclL,r, 1rru.". fitllclusz
gr,r'aratltorvaIlvch Śu'iadczeń pracorvI-1iczl,cll c7 _y rtbezpiecze Ilic zclrorvottle za przl,jnlLr jacego
Zanlówietlie z tytułu zatł,arcia nillie.jszej Lllllt;\ł,\ ltrb gcll,b1, Ljclzicla_jący,Zatllóu,iellia,ortui-ot,.iąZuiy
składkami za Prz,Yjrnujtlcego Zatnór.r,icllie .1al< la pracorl,tlil<a, bąclz gclyby Uclzielając1, Zalnólvienia
ZOStał obciążony karalrli z tyttrłu tlic zapłacerlia §,ch slrłaclek, erzyniLriący Zanlólł,ienie bęclzie
zobor,viązanY do zr,vrotu Udzielającemu Zatnólvienia rvszelkich kr,vot lu},lut[n*u,lych z,tych tytLiłów.
\v tYm ewentualnYch odsetek. Przy.jmujący Zanlórvienie wyraza zgodę ,-,u poirą..,lie nalezności
Udzielającego Zanówienia zbieżącylll wynagroclzeniem z tytLiłLr realizacji niniejszej Lrnlolr1,.
4, Za kaŻda nierozPoczętą w terminie godzinę clyzuru lekarsl<iego Przyjnrulący Zamórvienie zapłaci
Udziela.jącemu Zarnówienia karę tllnowllą w r,vysokości tóOY" *o,tos"i- tlzgoclnione.i stawki
godzirrorvej zakażdę naruszenie. Kara ltmowna nie wyłącza mozlirvości dochodzenń odszkoclorvania,
gdyby wysokość wyrządzorlej szltody przekracz,ala wartośó kary ulnownej,
5. W PrzYPadku naruszenia obowiązkLr należl,tego pror,vadzenia clokumentac.ji meclyczncj, bąclź innej
dokurnentacji wYnikającej z organizacji pracy obowiązLrjącej tr Uclzielającego Zanórłienia lLrb
dokumerrtacji statYstycznej, \Ą/ szczególności w przy,paclkLr- jej nieterIninŃ"go sporząclzania.
rliekomPletnoŚci lLrb nieczYteIności Przyjmtliacy Zatnóll,ienie llloze zostac ob"iązun1, przez
Udziela-jącego Zanlórvienia karą tl11lo\Ą/l1ą rv wystll<ości 1.000 zł zal<aż,de narltszenie obou,iazkrr.

Okres obovriązyrvania u nr orv1,,

§8
Utnolva zostaje zawarta tla okres od dllia 1.10.2020 r. ocl godz. l8.00 tlo 1.71.2022 r. do godz.8.00.



Dodatkowe zobtlrviązattia stron
§9

1. Przl,jmrrjący Zamówienie ośr.r,iadczlt, iż spełnia i lrędzie spełniai lv okresię objętym ul'1-1ową

r,r,ytłragania określorre przez Naroclowy lrltndttsz Zdror,via w szczegółolvych r-r.ateriałach

infbrnlacr" jny,ch z zal<resu r,vłaścir,vego clla przcdn-riotu umor,vy.

2. PrzyilllLl.jący Zanróu,ienic zoborviązany jest do pocldania się kolltroli Udzielającego Zamór.vienia w

zakresie spełrliariia lr,vl1,logólv okrcślorrych przednrioterll ull1owy, a takżę kontroli przeprowadzonej

p[zez Narodowy Fundusz Zclrorł,ia. Osobą uprau,lliot-tą clcl kontroli ze strony Udzielającego
Zarnólvienia jest dyrektor zakładu ltrb osoba przez niego ttpor,vazniotla.

3, Jeżeli rv trakcie obor,viązyrvania uI1-1owy, jakikohviek z doltumentow załączotlyclr do ofefty utraci

rvazność, Przl,jmLrjący Zanlówicrlie zobowiązuje się z 3 dniorvyIn wyprzedzeniem dostarczyc rlowy

odporviadająo1, treścią doktlnlent.

warunki linansolvirnia świadczeń
§l0

l. Szacrttlli.olva rvartość zobo*,iązania tJclzicla.jącego Zanlólvienia wobec Przyjmującego
ZaIllólvienie z ty,tułLr realizacji Lln-1tlwv rl okresie ocl clllia l .10.2020 r. od godz. 1 8.00' dO 01.1l .2022 r.

clo goclz. 8.00 r,r,ynosi nTaksylnaltlic ... .,.,.,...... 1,1 słorvllie: ....... 00/100).

Wl,sol<ośc tlależnego rvl,tlrrgroclzerlia clla l)rzyjrllujaccgo Zalnólr,ieIlic r,v okrcsie trrvallia tllTlowy rnoze

by,c nizsza rvedłLrg laktycznych potrzeb Uclzielającego Zarlówienia. bez zadnyclr roszczet| ze strony

PrzllnLr3ącego Zamólvienie z tego t),ttlłu.

2. Stroll1, Llzgadlliają rvysokośc 11,1itlagrcldzellilt lt, Ilastglltrlilc1' sposob:

1) cerla za l gcldzirlę d\,żttrtt stac.jonarnegtl rvy,t,tclsi ".... zl,
2) cena za 1 godzillę dl,zltrr,t vlv jazc1o,,l,ego rvyllosi.,... zl,
3) rv lvyjątkorvych, nagłych sytrrao_iach, u,przypacil<rr pełllienizi sarloclziclnie dyzuru stacjollal'Ilcgo z

obolviązkierl wyjazdórv, cella za 1 godzinę dyzurLl rvzrastir o 350ń stawki jak za 1 godzinę dYzuru

stac.jonarnego i r,vynosi . ,,. .,. zł,
z1) lv przypaclku pełnienia dyzttru stac.jonarlrcgo lv pełnej obsadzie (2 lekarzy) z obowiązkiem
rvyjazclórv, cela za 1 godzinę clyzttru ulega zrnniejszellirt o 100ń stawki 1ak za l godzinę dyztlru

stacjonatnego i lvl'tlosi .,.,,.. zł.
5) ceIlir za l rvy,jazc1 z tratlsportellr trlcdyozlly,Ill rrt,1,1tlsi,,....,.,. zł,
6) cella za zrviększotlc zacJatlitt. poclczas rv1,,ltcltlywallia transporttt nredycznego przez drugiego lekarza,

rv przl,paclku pełnieIliit clyzuru stac.jollartlego rł,pełllcj obsadzie (2 lekarzy) z oborviązkiem r.vyjazdórv

lr.yt-losi ,..,. t,ł.

7) r,r,przl,pacllttr pełnieIlia dyzrrrLr Iekarskiego lv dniach: 1 listopada 2020r.,25 i26 grudnia 2020r., 1

stllgr,]i.202lr,,4 i 5 klvietnia2021r.. 1 listopadtt202lr.,25 i26 grLldrlia 202Ir.. 1 stycznia 2022r.,

l7 i 18 krviettlia 2022r,^ cclly za 1 godzinę d},zurlt leltarsltiego są rv_vższe od cen ol<reŚlonl,ch rv pkt 1,

rv pkt 2. r,r, pl<t 3 1 r'1, pkt 4 o 50ń i lł,1 lloszą:
a) ..,.. z1 blLrtto za l goclzirlę dl,zttrLt stacjotlarnego,
b) ".... zł brutto za l godzinę cll,zrtrlt rvyjazdowegcl.
c) ..... zł brLrtto za l gclclzinę dl,zurtt rv przl"padku, o lttórvlll I1l()\\a rv pkt 3,

d) ,,.,. zł brtrtto za 1 goclzinę clyzurLt rv przypadku, o którym lllowa lv pkt 4.

3. Wynagroclzenie płatne jest nliesięcznie po rozliczeniu pełncgo miesiąca kalendarzowego l]a

podstar.vie rachtlrlku/lal<tirry r,r,ystarviotlego pr7.ęz Przyjrnującego Zarnówienie i doktlmentrt

rozliczcIliorvego potwierdzającego lvykonatlie zanrórvictlia tj. raporlrr z wykonanych śr,viadczeli,

sporządzotlcgo lvedłtrg \Ą,zorll statlorviącego załącznik Nr 1 do ninie.|szej LllTlowy.

Wynagroclzenie Przl,jnlLrjąccgo Zatllóu,ietlie lnoze zostac ponrniejszone o tlalezne składki i irrne

clalliny, pLrblicznc lezące po strotlie l)rzy.jlnLlącego Zamórvietlie, które Udziela.iący Zamówienia jest

zoborviązany odprowaclzić.jalio platrlilt. w przypadkLt konieczności ich zapłaty, za dany rlliesiąc.
zl. przyjmLljący zanrórł,ienie składa uclzieląącemu zaInówiellia clclltunlenty rozliczeniowe w terminie

do 5 dnia kazclego tniesiąca za tliesiąc poprzedni,
Nalezność z tl,tLrłtr realizac_ii lllllowy za oI<rcs rozliczeniorvy tJdzielający Zarnówierlia wYPłaci do 25

dnia llastępllcgcl nlicsiilca na konto rvskazanę pr7,e7 PrzllnlLrjącego Zatnórł'ienie pod lvarttnkienr

złozcttiu lirl,trrr,_r i ra1lol1tr I,ozlieze Ilitlr\('9(l \\ \\_\ lllil!llll\ ll] tcl'Il'l iIliś.



5, W PlzYPadkr,r str,vierdzenia.|akichI<olrviek błędów w fakttlrzc lub raporcie rozliczenloyly|ll
UdzielającY Zamór,vienia zalviadorni o strł,ierdzonych nieprawidłorvościach przyjmLr jącego
Zarnórvienie iwezr,vie go do popralvienia clol<utletltórv ltrb ich rtzupełnienia. W talrirn rvvpadl<u
zaPłata nastąPi niezwłoczllie Po clostarczelli1,1 przez Przy,ImLrjącego Zanlówienic prarviclłorł,o
r,vYstarł'iolrYch dokunłctltólv, chvba zc llie ttpłyn11l .jeszczc terrnill, n)rior!,r-r l1-1o\\,źl rv ust.4.

Iiozrliązanie umo}1,},

§ 1l
1. Unrorva ttlega rozrviaz,arliu z upłyvl,clll tcrl,tliIlLt ,,i.l"t i zostala za$,afta.
2, KaŻdej Ze Stron Przl'słLrgLrye Prź}Wo rvy,1-1owiedzenia Llnlo\\lv z trzytniesięczny,Ill okresetrr
r'vYPowiedzeIlia na koniec miesiaca kalenclarzolvcgo, w przi,paclkLr, gcly claisze trrvallie rtlnor1,}, nie
leży li, jej iIlteresie.
3, UdzielającY Zamó\vienia może rozrviązac Lllll0wę z jedrloItlicsięcznyln okrcselrl rvy,ilolvicclzellicmze skutliielll Ita koniec nliesiąca ltalellclarzorvcgo z powocltr istotItego Ilarltszetlia rvarLlnkór,v tlt1.1o\\,y,
rv szczególności:
l) stwierdzenia nie wYPcłniania przez Przy.jllrLrjącego Zanrór.vietlie waruIllró1v. tllllowy, a wszczególtloŚci rvadlir,vego jej r,vYl<onania. ograniczenia clostępności świadczeri, zrvęzenie ich zal<resu i
złą jal<ośó śrviadczeIi,
2) niestarannie Prowadzonej dokuInentac.ii meclycznej, dol<unrentacji clotyczącej sprarvozclalyczości
statystycztlej i dokLlmentac.ii rozllczeniowej przczptzy-ilnujacego zanlólvienie.-
3)_Przedstar,victlia Przez PrzY'jmLljąccgo Zanórvicnie lliezgoclnych zc staltet1-1 iaktl,czllr,,nl clanvch iirlfornlac.ji będącYch dla Uclziela.iąccgo Zanl(lr,ie nia }odsia,, ą ..lo urt"t",,i" ,.i.l,,"s.l''ll^
Przl,j nl Lrj ącego Zalnórv i crl i e.
4) w1'l<orzYstY'r,vania Przez Przl,'.;Illtrjącceo Zalló,ui,ietłic potrlieszczct,l, ttl-ząclz,en i nrateriałór,v rv it-lnytncelu niz u,l,kotryrvanie śrviaclczell ob.jęlych zal<rcset,l-,l ninie.jszej Ll'.'-Iowv,
5) stwierdzenia tlaruszcl'lia przez personel Przyjnrirjącego Żanórvienie praw i clóbr pacjenta orazprzepisólv o ochroIlie danych osobolvych.
4, UdzielającY ZamówieIlia l'noze rozyl,iaz,ac Lllllo\\ę ze sliutlrienl natychtlliastow),lll z por,voclLt:
1) trtrat1' Przez PrzYjLnLrjącego Zanlówierrie Llprarvrlicri korlieczrlycl-, 6o q,y,ltotlyrvanitr śrviaclczeń
obj ętych n i n icj szą Lll,1,1clr,vą1

2) nie Przedstalvienia PrzezPrzYjtnLrjącego Zanlórvicnie, lv traltcie realizac_ji Lllllowy, ltopii polis;, oC
na kolejnY okres ubezPieczenia, rv terminie.30 clni ocl dllia wygaśllięcia popizedniej polisy;
3) strvierdzenia udziclarńa Przez Przyjmtrjącego Zamórvieni! śluiact.r.,i * stanle wskazttjącym traspozycie alkoholu lub pod rvpływem środkórv odLrrzających,
4) zaistnienia okolicznoŚci nięzalężrtych od UJŻi"tolą..go Zalnówienia, rtnienrozIir,via.jących
liontYnuac_ję udzielonego zamówietlitl na świadczenia zaroiuoil1c, tv tyIl-1 brakiern lLrb ogralliczenienrkontralrtu z NF7, lub innYm PoclmioteIl fillallsującvrn śrviaclczetlia zdrowotIle Ltcizicla l1e pr7,c7,Udzielająccgo Zanlórł,iell ia.
5) rł' PrzYPadl<u strvierclzetlia pośu'iaclczcllia Ilicp1,1tlł,cly, przcz, Przyjllttjacego Zatllóił,ietlie l., złozotlc.jprzez niego ofercie.
5, Przl'jnLrjącY ZaIrrowienie nroże rozwitlzac Lllllovvę ze skLrtl<icnr natychmiast6lyy,l1l w przy,pacllrtr,
gdY UdzielającY Zarlórvienia zalega z, zaplatąr,l,y,nąrodze nia za 2,"i"r,|.", |" J,p.r.anin, pise 

'nIlvtnr,vezrł'aniu Udziela_jącego Zalnórł'ienie clo z,aplat,, i LlJzieIenitr cloclatkowego lł dniorvcgo ternliIll_tpłatności,

postanorvicnia końcorvc
§12

1,PrzYjmującY Zalnowierrie _jcst zolrorviązany clo 1,1oszenia przekazaneg o przęz Udzielającego
Zamówienia lLrb własnego identyfikatora określa.jącego imię, nazwisl<o i wyńnywaną firnkcję,2, PrzYjmującY Zalnówienie jest zobowiązany ao p.r"iirzegania przepisóiv o oclrronie danychosoborvYch, w tYm do zachorvania lv tajemnicy danych osoibowych oraz szczcgólnych kategoriidanYcli osobor,vYch (tj..clanych o 1,,ochtclzeniu ,uro*yn,, lub etnicznym, clanych o pogląclach
PolitYcznYch, PrzekoIlaniach religijllych lLrb ślviatopoglądorvych, przynale zności do zw,iązkór,vzar,vodolvYch oraz Przetrvarzallia clatl1,,ch gcnetl,czriycll. .ton1,.i,, biomctrvczll1,x|1 \v celLrjednoznacztlego ziclerrtYflkowallia osoby 1izy,czlic_j lub clatlych clotyczących zclrclu,itl, selisualrlości lub



orientacji sel<sr-ralnej tej osoby), z lttóryni zetknąłsię w trakcie rvykotlyr,vania czyllności związanyc1-1z
lvvl<onYrvanięIn Śrviadczeti, zobolviąztrje się chronić claIlę osobor,r,e pized dostępenl clo nich osób clo
tego nietlPor,r'azlliollych oraz przcd nielegalrlynr ujawnienienr oraz utratą lub zniekształceniem,
zgocinie z Ustar,vą z dnia l0 rrraja 2018 r. o oclrrolrie clanych osobowych (ti. or. tJ. z2019. , poz.
l78l) oraz przcpisalni rozporządz,cnia Parlanlenttl Europejsl<icgo inady 1dE; zo16161g zdnia 2]
Iirvictn ia 201 6 r, w sPralvie ocIlroIlv osób fizr,,czIl1,cIl rv zlviązltu ,1, przętwL,Ll.zanien danych osobolrl,ch
i w sPl'aw'ie 5$lg§gcl11ego pt,zepłl,rvtt taltich clatll,cIl ol,az ttchr.,lenia clvrektywy 95/46lWE (ogólne
rozPorz,ąclzerlie o ochroIlie darlych). Obowiązeli. zacholvatlia w tajenlrricy rvszelkich danych
uzyskatll,ch rł, czasie rcalizacji Llnlo\\.\,. obolviązuje [)I.ąjlnLljącego ZaIrróvvienie zarórvno ry czasie je.j
tt,rvatlia. _jal, i po.je.j ustaniLr,

§13
1. Inteuralllą częŚĆ lttłrou'y stanorr,i Klatrzula illforIllacyjna o przetr,l,arzaIliu danych osobolwch dla
Przllnltrjącego ZaIn(lr,vienie. stallo'viąca z,alącz,tlik nr, 2 clo u',Ilo\vy.
2. Przl'jlrlLrjącY ZaInólvienie jest zclbor.l,iązanv clo zachorvatlia r,v tajernnicy wszelkich ,.lnfornlacji
PoLlfnYch", PrZeZ l<tóre rozltt'nie się wszystkie illforInacje lranJlorve, fillansolve, technicznÓ,
organizacYiIle, technologiczne i intle z zastrzężeriętłl t-tst.3, które PrzyjmLrjący Zanrówiellie uzysl<a w
traltcie rvl'konyrvatlia rtlrlowy, niezalcżnie od forIny icl,l przekaz,ania lLib poiyslania.
3. Przl'jlnuJącY Zanlórvięnie zobowiązLrjc się nie Lrdostępniać lIlforInacji ioufilych osobonl trzecim
bez zgocl,v Udzielające_Ęo Zamórvietria, za r,vyjątltienr sytLracji, gdy jest clo tego zobowiązany
bezwzelędrlie oborl'iązLljącylni przcpisanli pra\va, rv takinl rł,ypaclltir lrrzy.jmLljący Żamówiellie jest
zoboll'itlzltllr" Przed Ltdziclenicnl illtbrnlac.j i clo ptliIlfbrnlorvania Udzielającegl Zamólvienia, o
rł,ysttlpicll i tr takie.j kon ieczIlośc i,
z1. Infbrnlacjallli poLlfil1,Illi nic są iIllbrlllac.je, lttórc:
l) są ltlb staną się inforrllac_janli ptrblicznic dostępnr rlli:
2) rł' chrvili ich LrclostęPllienia będa tlzllaczoIle na piśnlie.jal<o lliestanorł,iące Inforrrlacjipouliych;
3) Przekazane zostałl'Przl'jmLrjącet,ntt ZaInó."vienie przccl clatą ich tldostępnienia iv tokLr realizacji
Lllllo\\i,V lub zostaną pclzysltane rv sposób zgodlly z prawclll od clsób trzecióh, które miały p.a*o clo
Posiadania iLrjarvniania tr,ch infbrtlac_ji, pod lł,artttrlticlrl. ze llie zostałv pozvsl<ane z lrarrtszellieIn
jal<iegoko lrviek zobor,r,iązall ia do zachorvall ia porr1llośc i.
5. lrlfblrrlac.je Poufile stanciu.,ią ttrjellnicę przedsiębiorstr,vit. o którcj nrowa 1v afi. 11 ustarvy z clllia l6
krvietnia l993r.ozrvalczallitl nieuczci,,ve_j l<onkurenoji (tl.Dz,U.z20l9r.,poz. l010zezIn.).
6. W PrzvPadl<u tlaruszellia zobor.vitlz,aria clo zachowania polrfności lLlb rvyl<orzystania informacji
Poufrll'ch rliezgodllie z celelrr dla które zostały prze|<azane, Przyjmujący Zamórvienie poIlosi wobec
Udzie lającego Zanlórvierrie odpowiedziaIność odszkclclolva*"rą,-,i zaŚadach ogólnych.
7. Oborviązek zachorł'ania w tajenrnicl,inforInacji poufnych obowiązuje zarównor,r,trakcie trwania
ltlnorvy jak i po_iej zakoticzeniLl pr7,cz czas nieokreśloIl1,.

§ l.ł
l. WszcIl<ie zl-rliiltlY' i LtzLtpc,ltlienia rlillie-jszcj Llllltl\\,\,rrynłagają clla srvoje.j ryażllości formy pisemnej
pod rygorcrll llierł,azności.
2. Prar,va i obolviązki rvyrrikające z nltliejszej umo\vy llie nrogą byc przedmiotenl ces.ji bez zgocly
drLlgiej Stfoll Llll]owy, ponadto zgodnic ,z ań. 54 rtst. 5 ustatl,y z dnia l5.04,20l1 r. o działalności
leczrliczej- l<azclii czyIlllclŚĆ prar,vna nla.jąca Ila ccllt zInianę lvierzyciela, co do wierzytelności
r,vl,nika.jący,clł z niniejszej r_lt,norł"1,\\ivlnaga zgoclv poclrrliotLr t\\,ofzacego.
3. Sąderll u'laŚci'nvYIl't dcl rozStfz)'gaIlia spot'órv tnogtlcr"ch wl,rlikIląć ,-,u 119 uryltciIlania nillirr.jszej Ltlllou,1
będzie sąd rvłaściwl,ze u,zględLr na sicdzibę uclziela jacego zanlówienia.
4. W sPrawach Ilieuregulolvatlych niniejszą ulllową zastosorvaIlie nrają przepisy KodeksLr Cylvilnego
oraz ustarvy o działalnoŚci leczniczej z dnia l 5 kwietnia 201 l (tj Dz. U. z2020r. poz.295 ," ,r-rr.j.
5. Umorvę sPorządzono w dwóch.jeclnobrzmiącyclr egzemplarzach po jednym dla kazclej ze stron.

Przyjnl ujący Zamórvicnie
* niepotrzebIle sl<l,cślic

Udzielaj ący Zamówienia


