Umowa-Zlecenie Nr
/2012
o udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta w dniu …..... w Jeleniej Górze na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) pomiędzy:
PHARMED Spółką z o.o.mającą siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Zielonej 6/1
NIP 611 265 49 74
reprezentowanym przez
Prezesa Zarządu – Alicję Berezowską
zwana dalej Zleceniodawcą,
a
…...........................................
…..........................................
PESEL ….............................
zwanym dalej Zleceniobiorcą
Mocą zgodnego oświadczenia woli, po przeprowadzeniu konkursu ofert strony umowy
ustalają co następuje:
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny
rodzinnej dla pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ przy PHARMED Spółce z o.o w
Jeleniej Górze oraz innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowy zakres zadań lekarza stanowi załącznik
nr 1 do umowy.
§2
Miejscem wykonywania świadczeń jest Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy
PHARMED Spółce z o.o. w Jeleniej Górze.
§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonywania czynności określonych w § 1.
2. Dni i godziny wykonywania świadczeń Zleceniodawca poda do wiadomości poprzez
zamieszczenie stosownych informacji na drzwiach gabinetu lekarskiego.
3. Zlecane na podstawie umowy badania muszą być niezbędne, celowe i adekwatne do
potrzeb, pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia przez Zleceniodawcę.
§4
Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy z jak
najlepszym wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych, z uwzględnie-niem postępu w zakresie medycyny oraz z zasadami etyki zawodowej.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
§6
Zleceniobiorca dlacelów realizacji umowy we własnym zakresie na własny koszt zabezpieczy :
a) odzież roboczą
b) aktualne szkolenia z zakresu BHP,
c) aktualne badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi wymogami.
§7
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1. Zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na
świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Okazania oryginału polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 1 oraz dostarczenia kopii
polisy.
3. Utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy ważności polisy.
§8
Zleceniobiorca obowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz stosowania
zarządzeń i dokumentów obowiązujących u Zleceniodawcy związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.
§9
1. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Zleceniodawcy, oraz
innych uprawnionych przepisami prawa podmiotów.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w art. 27 ust.7 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
§ 10
Zleceniobiorca sprawuje kontrolę merytoryczną oraz nadzoruje pracę personelu medycznego
współuczestniczącego w udzielaniu świadczeń będących przedmiotem umowy, a także
kontroluje wykonywanie wydawanych przez siebie zleceń.
§ 11
Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić Zleceniodawcę na piśmie o każdej nieobecności
nie później niż na 30 dni przed planowaną nieobecnością. Realizacja powyższego obowiązku
nie obejmuje sytuacji będących skutkiem działania siły wyższej.
§ 12
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
…........................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy na
podstawie przedłożonego rachunku, w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zleceniodawcy
poprawnie wystawionego rachunku.
3. Zleceniodawca będzie dokonywał zapłaty za świadczenia objęte zakresem umowy
wykonane przez Zleceniobiorcę na podstawie rachunku wystawionego za miesiąc
poprzedni i przedkładany do 5 dnia roboczego następnego miesiąca.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po
stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca może nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną, w
tym w szczególności w przypadku:
a) wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionego
wystawienia recepty – w wysokości odpowiadającej równowartości nienależnej
refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi
od dnia dokonania refundacji,
b) niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia dokumentacji medycznej
pacjentów- do wysokości 20% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w
ust.1 za każde stwierdzone naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,
c) innych stwierdzonych przez Zleceniodawcę naruszeń postanowień niniejszej umowy –
do wysokości 5% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust.1.
5. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w
umowie oraz rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 13
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 1.06.2012 roku do 31 grudnia
2017 roku.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zlecenio-biorca utraci trwale uprawienia konieczne do wykonywania przedmiotu umowy lub
zawieszenia realizacji umowy, na czas utraty zdolności do pracy.
3. Rozwiązanie umowy następuje, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie, albo nastąpi taka
zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, która wykluczy możliwość
wykonywania umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta, przez
każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Za porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
§ 14
Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym gdy:
1. Zleceniobiorca swoje prawa i obowiązki przeniósł na osoby trzecie, nie uzyskawszy na to
zgody Zleceniodawcy.
2. W wyniki kontroli wykonywania umowy i innych działań kontrolnych uregulowanych
odrębnymi przepisami stwierdzono rażące naruszenie postanowień umowy przez
Zleceniobiorcę , a w szczególności, gdy wystąpiło niewypełnienie warunków umowy lub
wadliwe jej wykonanie, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej..
3. Zleceniobiorca nie udokumentował w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zawarcia
przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
§ 15
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wszelkiej
dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do Zleceniodawcy, w terminie
nie później niż 7 dni od daty ustania umowy (zwrotowi podlegają wszelkie dokumenty, bez
względu na jakim nośniku zostały zapisane)
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 18
1. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy mogą być rozstrzygane
w drodze negocjacji, a jeżeli nie przyniosą one skutku , to sprawę rozstrzyga sąd
właściwy dla Zleceniodawcy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy
oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z umową.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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