 


 

UMOWA RP/      /2017/BK

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 
kod CPV : 85141200 - 1

zawarta …...........    pomiędzy: 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora -dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek , zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia”,
 
a

 pielęgniarką  …..., prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarki   , zarejestrowaną w rejestrze na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie pod nr   ….... legitymującą się prawem wykonywania zawodu nr  ….... zamieszkałą.......... zwaną w dalszej części umowy “Przyjmującym Zamówienie”,

 

Na podstawie art.  26, 26a i 27 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm. )    i wyników przeprowadzonego w dniu ….... .   konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /  Dz. U. z 2016 r. poz. 1793  z późn.  zm. / stosowanymi odpowiednio - strony zawierają umowę następującej treści :

                                                              §1. Przedmiot umowy

1.Udzielający zamówienia  powierza a  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  pielęgniarstwa w    Nocnej i Świątecznej Opiece  Zdrowotnej w wydzielonych pomieszczeniach , nie wchodzących w skład SOR-u,   na terenie Szpitala.
 
2.Będące przedmiotem umowy świadczenia zdrowotne wynikają  w szczególności z zakresu czynności pielęgniarki i są oparte na ustawie z dnia 15 lipca  2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2016 r. poz.  1251 z późn. zm. ) , Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  28  lutego 2017 r. r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego ( Dz. U.  z 2017 r. , poz.  497 ),  ) oraz opisów stanowisk pracy zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Udzielającego zamówienia.

           §2.Obowiązki Przyjmującego zamówienie

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w szczególności do:

1) udzielania pacjentom  Udzielającego zamówienia  świadczeń zdrowotnych  w zakresie  j.w.     a ponadto do :
2)rozpoznania problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
3)rozpoznaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
4) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
5) wykonywania zleceń lekarskich zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także samodzielnie,
6) podawania zaordynowanych leków, 
7) prowadzenia dokładnej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami i przyjętymi standardami Udzielającego zamówienia,  
 

a ponadto do :

8) należytej współpracy  z pozostałym personelem Udzielającego zamówienia, opartej na poszanowaniu wzajemnych praw i obowiązków, dbania o dobre imię Udzielającego zamówienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,
9) udzielania świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu materiałów medycznych, materiałów i artykułów sanitarnych dostarczonych nieodpłatnie przez Udzielającego zamówienia,
10) używania sprzętu,  aparatury medycznej, pomieszczeń, wyposażenia medycznego i środków zdrowotnych  należących do Udzielającego zamówienia wyłącznie do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
11) posiadania aktualnych badań profilaktycznych i stosownych szczepień, wykonywanych przez Udzielającego zamówienia, a za jego zgodą przez innego lekarza medycyny pracy, ale na koszt Przyjmującego zamówienie,
12) posiadania aktualnych szkoleń z zakresu BHP, wykonywanych przez Udzielającego zamówienia na koszt Przyjmującego zamówienie. Termin szkolenia ustala Udzielający zamówienia; dwukrotne niedostosowanie się do wyznaczonego terminu i nie wzięcie udziału w szkoleniu może skutkować nałożeniem kary umownej do rozwiązania umowy włącznie,
13) wykonywania świadczeń zdrowotnych we własnej odzieży ochronnej i obuwiu, spełniających wymogi Polskich Norm,
14) noszenia w widocznym na odzieży miejscu identyfikatora, który zawiera : imię, nazwisko i stanowisko.
15) osobistego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.    
             

2. Czynności objęte niniejszą umową  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością przy przestrzeganiu :
- przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,
- przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
- standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,
- standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
- innych przepisów, które regulują funkcjonowanie opieki zdrowotnej.

3.Przyjmujący Zamówienie może odmówić  udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w  art. 12 ust 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ; o swojej decyzji powiadamia wówczas Udzielającego zamówienia i inne podmioty, o których mowa w art. 12.  


4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli realizacji umowy przeprowadzonej przez  Udzielającego  zamówienia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i podmiotów w zakresie dostępności, sposobu, przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy oraz ich jakości. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, a w szczególności :
a)  w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b)  sposobu udzielania świadczeń,
c)  liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych,
d)  prowadzenia wymaganej dokumentacji,
e)  terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

                                         § 3. Obowiązki Udzielającego zamówienia

1.Do realizacji umowy Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie :
a)  obowiązujące druki i formularze do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej,
b)  pełny, nieodpłatny i nieograniczony dostęp do wszelkich pomieszczeń znajdujących się na terenie Udzielającego zamówienia, niezbędnych do wykonywani świadczeń zdrowotnych określonych umową w sposób niezakłócony,
c)  pełny i swobodny dostęp do wszelkich urządzeń medycznych ( sprzętu i aparatury, a także środków transportu i leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku ), niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielający zamówienia zabezpiecza pełną sprawność tych urządzeń, a także serwis i okresowe przeglądy,
d)  środki łączności, sprzęt informatyczny wraz z niezbędnymi materiałami i usługami serwisowymi.

2.Udzielający zamówienia zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów konserwacji i  napraw urządzeń medycznych i aparatury, za wyjątkiem tych kosztów, które wynikły z umyślnego działania Przyjmującego zamówienie, lub niewłaściwego używania przez Przyjmującego zamówienie urządzenia medycznego, jeżeli nie miał on prawa w ogóle danego urządzenia medycznego czy aparatury używać, lub powierzył  urządzenia medyczne czy aparaturę osobie trzeciej. To samo dotyczy innego mienia Udzielającego zamówienia.

3.Udzielający zamówienia zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami obsadę personelu średniego, niższego, administracji i obsługi.

 § 4. Zachowanie tajemnicy

 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  Udzielającego zamówienia jego pacjentów  powziętych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

                                                                  § 5. Zastępstwo

 Przyjmujący zamówienie  może  powierzyć wykonywanie niniejszej umowy osobom trzecim o takich samych kwalifikacjach tylko i wyłącznie za zgodą Udzielającego zamówienia.

                                                         
       § 6. Czas udzielania świadczeń

1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do   zapewnienia ciągłości realizacji
zadań wynikających z umowy w wymiarze co najmniej              godz miesięcznie / dyżury 
2. Szczegółowy rozkład czasu pracy określa harmonogram ustalony
przez  osobę przełożoną i zatwierdzony przez z-cę dyrektora ds. medycznych. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek  przedłożenia do 10 dnia  każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych drogą pisemną swoją propozycję  dni oraz godzin, w których może udzielać świadczeń zdrowotnych, przy czym liczba złożonych propozycji musi wynosić przynajmniej 2. W przypadku nie złożenia swojej propozycji Udzielający zamówienia zastrzega prawo do ustalenia Przyjmującemu zamówienie dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych według własnych potrzeb.
3. Do 15  dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielania świadczeń zdrowotnych Udzielający zamówienia przedstawia opracowany harmonogram.  
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz w tzw. sytuacjach nagłych rozkład czasu pracy
może ulec zmianie. Przyjmujący zamówienie powinien w miarę możliwości uprzedzić o
powyższym Udzielającego zamówienia.
5.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pełnienia przynajmniej raz w roku dyżuru w dzień  świąteczny, nie wliczając w to niedziel, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przełożonym.


§ 7. Wynagrodzenie


Z tytułu wykonania niniejszej umowy  Przyjmującemu zamówienie przysługiwać będzie wynagrodzenie w  wysokości :
  
            a ) …... zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dni powszednie i wolne od pracy
             b ).........zł za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w dni świąteczne i niedziele, przy czym stawka ulega zwiększeniu o 10 % w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w Boże Narodzenie ( oraz w wigilię ), Święta Wielkanocne, Nowy Rok i sylwestra. 
                                             
3.Wynagrodzenie  za wykonane świadczenia zdrowotne wypłacane będą następująco : 
Przyjmujący zamówienie składa rachunek /fakturę w księgowości Udzielającego zamówienia w terminie do 5 dni za dany miesiąc obrachunkowy. Wynagrodzenie wypłacone będzie w terminie do 10 dni od przedłożenia rachunku na wskazany rachunek bankowy.  


4. Oprócz wynagrodzenia określonego umową Przyjmującemu zamówienie w  okresie  od …...  . do …..   przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 )

                            § 8 Czas trwania umowy, rozwiązanie umowy, wygaśnięcie umowy

1. Umowę zawarto na czas określony : od  ….. do.......            .            
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem   wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Udzielający zamówienia  może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym , a w szczególności w przypadku:
a)  rażącego naruszenia przez  Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, niestawienia się na dyżur i niepowiadomienie o tym koordynatora, czy inną uprawnioną osobę,
b)  wszczęcia przeciwko  Przyjmującemu zamówienie  postępowania karnego lub postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej,  
c)  udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków psychotropowych lub odurzających,
d)  ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych, zawężania ich zakresu, lub ich nieodpowiedniej jakości z winy Przyjmującego zamówienie,
e)  wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie, lub nie przedkładanie jej do Działu Kadr po wznowieniu,
f)  naruszenia zasad tajemnicy zawodowej,
g)  naruszenia klauzuli konkurencji.
h) powtarzających się skarg pacjentów, 
4.Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku :
- pozostawania przez Udzielającego zamówienia w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia dłuższą niż 60 dni.

5.W przypadku utraty przez  Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu
pielęgniarki, niniejsza umowa wygasa. O fakcie utraty uprawnień. Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  Udzielającego zamówienia. Umowa wygasa ponadto
w przypadku śmierci Przyjmującego zamówienie.

6.W przypadku rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zwrotu wszelkiej dokumentacji, bez względu na rodzaj nośnika na jakim jest zapisana, a także do rozliczenia się z używanego mienia. 

                                                         §9 . Odpowiedzialność
  
1.Przyjmujący  zamówienie za wykonywane czynności określonych w niniejszej umowie ponosi odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
2.Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.   
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu na kwotę nie niższą niż określona ustawowo a kserokopię polisy bez wezwania przedkładać w Dziale Kadr Udzielającego zamówienia.

§10. Kary umowne

1.W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Przyjmującego zamówienie  jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, tj. naruszenia postanowień  umowy, Udzielający zamówienia przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może nałożyć na   Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości do 3000 zł. Nie wyklucza to dochodzenia przez  Udzielającego zamówienia odszkodowania na zasadach ogólnych w szczególności, gdy wysokość wyrządzonej szkody przekracza wysokość kary umownej.
2.Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie nałożonej kary umownej z przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia za wykonane świadczenia zdrowotne. Potrącenie kary umownej na złożony wniosek może nastąpić w ratach miesięcznych.

§ 11 Sprawozdawczość
Przyjmujący zamówienie z tytułu wykonywania niniejszej umowy zobowiązuje się do:
a/ przekazywania  Udzielającemu zamówienia informacji o realizacji umowy w terminach  miesięcznych, łącznie z harmonogramem godzinowym  udzielania świadczeń,    
b/ prowadzenia sprawozdawczości statystycznej określonej przez  Udzielającego zamówienia  na podstawie odrębnych przepisów. 

§12. Postanowienia końcowe
    1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  ustawy o działalności leczniczej,   kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
    2.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    3. Strony zastrzegają poufność postanowień umowy wobec osób trzecich.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5.Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.



.......................................................                                     ..............................................
 Udzielający zamówienia 				            Przyjmujący zamówienie



