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1. UDZIELAJ ĄCY ZAMÓWIENIE (zwany dalej: „ZAMAWIAJ ĄCYM”)

Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020

2 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  zdrowotnych  przez  przyjmującego 
zamówienie (zwanego dalej: „Oferentem” lub „Wykonawcą”)   w zakresie udzielania porad 
i konsultacji lekarskich w Przychodni Specjalistycznej - Poradni Rehabilitacyjnej na rzecz 
pacjentów  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
Porady  i  konsultacje  mają  być  udzielane  raz  w  tygodniu  w  piątki  wymiarze  3  godzin: 
od 15.30  do 18.30  w siedzibie Zamawiającego, a w razie potrzeby w miejscu zamieszkania 
pacjenta (wizyty domowe).
2.2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

3. PODSTAWY PRAWNE

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

4.TERMIN REALIZACJI USŁUG

Usługi  w  Poradni  Rehabilitacyjnej  będą  realizowane  przez  okres  trzech  lat   od  dnia 
podpisania umowy.

5.  WYKAZ  WYMAGANYCH  AKTUALNYCH  DOKUMENTÓW  
I ZAŁ ĄCZNIKÓW

Formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1, do oferty, należy załączyć:
5.1. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą względnie dokumenty 
potwierdzające,  że  podmiot  jest  uprawniony  do  wykonywania  działalności  leczniczej  
na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz.U. Nr 112, poz. 654),
5.2. W przypadku Wykonawców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego - odpis z tego rejestru zawierający aktualne dane, 
5.3. Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę upoważniające je do podpisania oferty  
w imieniu Wykonawcy,   o ile uprawnienie to nie wynika z przepisów prawa lub innych 
dokumentów.
5.4. W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej umowę 
spółki cywilnej.
5.5.  Oświadczenie Wykonawcy (załącznik numer 2).
5.6 Aktualne prawo wykonywania zawodu osób mających realizować zamówienie.
…………………………………………………………………………………………………………………
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5.7  Dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  osób  mających  realizować  zamówienie 
(specjalizacje).  
5.8.Polisę lub inny dokument  ubezpieczenia potwierdzający, ze oferent jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej. W przypadku 
wygaśnięcia  ubezpieczenia  w  trakcie  obowiązywania  umowy  na  świadczenie  usług 
medycznych,  oferent  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  potwierdzonej  za  zgodności 
z oryginałem nowej polisy ubezpieczeniowej.
Dokumenty  mogą  być  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii,  wówczas każda 
strona kserokopii powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu  zamawiający może żądać przedstawienia oryginału.  

6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OFERTY
6.1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6.2.Oferta  powinna zawierać  wszystkie wymagane dokumenty,  oświadczenia i  załączniki, 
o których mowa w punkcie 5 materiałów informacyjnych.
6.3.Wszystkie  strony oferty  powinny być  spięte  (zszyte)  w sposób trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 
woli  w imieniu Wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego 
imieniu. 
6.5.Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę 
lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
6.6.Oferta  cenowa winna być  sporządzona na druku lub jego kserokopii  przygotowanym 
przez Zamawiającego stanowiącym załączniki do niniejszych materiałów informacyjnych. 
6.7.  Zamawiający zaleca przygotowanie oferty  w oparciu wzory dokumentów stanowiące 
załączniki do materiałów informacyjnych. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być 
wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.
6.8.Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6.9.Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna być  składana w zamkniętej  kopercie,  w  sposób gwarantujący  zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
-  na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – konkurs porady i konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej  

7.  WARUNKI  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (WYMAGANIA  STAWIANE 
OFERENTOM)

1. Świadczenia będą udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające 
odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  określone  w  rozporządzeniu  Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz 
spełniające wymagania przewidziane przez Narodowy Fundusz   Zdrowia.
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2. Oferent  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  na  zasadach 
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

3. Usługi  muszą  być  świadczone  na  terenie  M.  Lublin  w  siedzibie  zamawiającego 
Przychodni Specjalistycznej – Poradni Rehabilitacyjnej, bądź w miejscu zamieszkania 
pacjenta (wizyty domowe).

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

8.1.  Oferty  muszą  odpowiadać  wymogom  formalnym,  postawionym  w  niniejszych 
materiałach informacyjnych.

8.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
8.3.  Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  i  koszty  związane  z  wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
8.4. Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. Zamawiający poda 

nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

9. TERMINY KONKURSU

9.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty  należy składać  w terminie do dnia  16 maja 2012 r. do godz.  9.00  w Kancelarii 
Szpitala   20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.

9.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  16  maja  2012  r. o godz.  9.30   w  siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

9.3. Termin związania ofertą
Oferenci  pozostają  związani  złożoną  przez  siebie  ofertą  przez  30  dni  licząc  od  upływu 
terminu do składania ofert. 

10. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 10.1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Kierownik  Działu  Organizacji  i  Nadzoru  Medycznego –  Helena  Szwed 

( tel.  81 72 86 380) 
2. Dział Zamówień Publicznych – Agnieszka Piotrowska (tel.:  81 72 86 439)

11. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

11.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego  zasad  przeprowadzania  postępowania  w  sprawie  zawarcia  umowy 
o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  przysługują  środki  odwoławcze  i  skarga  na 
zasadach określonych w art. 152 do 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027 ze zm.).
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12. ZAWARCIE UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zawrzeć umowę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do 
materiałów informacyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub przesunięcia terminu 
składania ofert.

14. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Wzór umowy 

  Lublin, dnia  7 maja  2012 roku

ZATWIERDZAM............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………
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Pieczęć firmowa                                                                                                 Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usług w zakresie 

udzielania porad i konsultacji lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej
 na rzecz  Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej
 
... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .
. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .

Adres*..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. .
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*.......................................................................................................................................
NIP*..............................................................................................................................................
Fax* na który Zamawiający ma przesłać  korespondencję  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..
*  w przypadku ofer ty  wspólnej  należy podać  dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2  20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert dot. świadczenia usług w zakresie udzielania 
porad  i  konsultacji  w  Poradni  Rehabilitacyjnej  na  rzecz  pacjentów  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, 
składamy ofertę  na wykonanie przedmiotu zamówienia w cenach podanych w formularzu 
ofertowym.

I.Termin wykonania usługi: porady i konsultacje będą  udzielane raz w tygodniu w piątki 
w wymiarze 3 godzin: od 15.30  do 18.30   przez okres trzech lat od dnia podpisania umowy.
II.  Osobą  /  osobami  do  kontaktów  z  zamawiającym  odpowiedzialnymi  za  wykonanie 
zobowiązań umowy jest / są:

1. ………………………………………………tel. 
kontaktowy...............................................
faks:.....................................
2.        ………………………………………………tel. 
kontaktowy...............................................
faks:.....................................

5. Należność z tytułu wykonywania przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i wynosi miesięcznie…………................zł (brutto).

Świadczenia udzielane będą w Poradni Rehabilitacyjnej SzN SPZOZ w Lublinie   

…………………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczamy, że:
1) akceptujemy w całości wszystkie w/w warunki, 
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania 
ofert,
3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3.
4) ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                         …………….....................……….
                                                                                                            (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

…………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

      1.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz z materiałami
            informacyjnymi i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
      2.   Oświadczamy, iż posiadamy wszystkie informacje konieczne do złożenia oferty
            konkursowej.
      3.  Oświadczamy, iż uważamy się związani ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu
           terminu składania ofert.

4. Nie  wnosimy zastrzeżeń  co  do zapisów umowy przedstawionej  jako załącznik  do 
Materiałów Informacyjnych i zobowiązujemy się do jej podpisania, jeżeli nasza oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5. Oświadczamy, iż wszystkie złożone przez nas dokumenty lub ich kopie są zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

6. Posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny, 
pracowników także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nazwa Wykonawcy:
.... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .
. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .
Siedziba Wykonawcy:
.... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .
Województwo................................Powiat...........................Gmina..............................................
NIP......................................................REGON...........................................................................
tel... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ..  fax..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . ..

 ............................ dnia ............... 20……. r.       .......................................
              pieczęć  i  podpis 

Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 3

UMOWA NR ………….

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad i konsultacji 

lekarskich  pacjentom poradni rehabilitacji neurologicznej na rzecz pacjentów  Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

zawarta w dniu ………………..

pomiędzy:

Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki  Zdrowotnej   z siedzibą    w Lublinie  przy ul. Abramowickiej  2 wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego za nr 0000004020, reprezentowanym przez DYREKTORA Edwarda Lewczuka, 

zwanym w dalszej treści umowy „Udzielającym Zamówienia ” 

a

........................................................................................………………………… z siedzibą 

w ……………………………………………………………………………………………...... 

wpisanym do rejestru ................................................................................................................ 

pod numerem............................................................................................, zwanym dalej w 

treści „Przyjmujący  Zamówienie”

Udzielający zamówienie oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do 

otrzymywania faktur VAT, NIP: 946-21-60-056, REGON: 431019046.

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i jest/nie jest 

uprawniony  do  wystawiania  faktur  VAT,  NIP:   ..................................., 

REGON ....................................

Na podstawie art. 26  ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 

w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia .................... strony zawierają umowę następującej 

treści:

§ 1

1.Udzielający  zamówienia  zamawia  a  Przyjmujący  zamówienie  zapewnia  udzielanie 

świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  udzielania  porad  i  konsultacji  lekarskich  w  Poradni 

Rehabilitacyjnej  na  rzecz  pacjentów  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im  Prof.  M. 

Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

…………………………………………………………………………………………………………………
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2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia 

Rehabilitacyjna Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie, ul. Abramowicka 2.

§ 2

1.  Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  iż  przedmiot  umowy  realizowany  będzie  przez 

następującą wykwalifikowaną kadrę lekarską:

a) imię, nazwisko .......................................................................................................................
- numer prawa wykonywania zawodu: .....................................................................................
- specjalizacja (w przypadku lekarzy): ....................................................................................
2.  Przyjmujący  zamówienie  gwarantuje,  że  świadczenia  stanowiące  przedmiot  niniejszej 

umowy  będą  wykonywane  przez  osoby  wykonujące  zawody  medyczne,  posiadające 

odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  oraz  spełniające  wymagania  określone  przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.  Przyjmujący  zamówienie  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  przez  Narodowy 

Fundusz Zdrowia dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3

Przyjmujący  zamówienie  świadczy  usługi  zdrowotne  korzystając  z  nieodpłatnego 

udostępnienia przez  Udzielającego zamówienia aparatury i sprzętu medycznego będącego na 

wyposażeniu Szpitala  na  następujących zasadach:

1. Używania  przez  czas  trwania  niniejszej  umowy  bezpłatnie  bazy  lokalowej, 

pomieszczeń,  aparatury i  sprzętu  medycznego,  leków i  materiałów opatrunkowych 

będących własnością Szpitala.  

2. Korzystania z w/w środków zgodnie ze sztuką zawodową oraz zachowaniem należytej 

staranności w zakresie użytkowania.

3. Osoby trzecie nie mają prawa korzystania z przedmiotów wymienionych w pkt. 1.

4. Przedmioty określone w pkt.1 mogą  być wykorzystywane wyłącznie dla udzielania 

świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy.

5. Koszty eksploatacji, konserwacji i naprawy etc. obciążają Szpital.

6. Świadczący  usługi  zdrowotne  jest  odpowiedzialny  względem  Szpitala   za  utratę, 

uszkodzenie lub oddanie osobom trzecim przedmiotów nieodpłatnego użytkowania 

wymienionych w pkt.1,  jeżeli używa je w sposób sprzeczny z jego właściwościami 

lub przeznaczeniem oraz niezgodnie z niniejszą umową.

§ 4
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Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  wykonywania  świadczeń 

odpowiednio do kwalifikacji wykorzystując aktualny stan posiadanej wiedzy i umiejętności 

medyczne.

§ 5

1. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  poddać  się  kontroli  przeprowadzonej  przez 

Udzielającego zamówienie oraz osób przez niego uprawnionych w zakresie wykonywania 

przedmiotu umowy, w szczególności:

- sposobu i jakości udzielanych świadczeń,

- gospodarowania użyczonym sprzętem i aparaturą medyczną,

-  dokonywania  rozliczeń  ustalających  koszty  udzielanych  świadczeń  i  należności  za  te 

świadczenia,

- prowadzenia sprawozdawczości i dokumentacji medycznej

2. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  przekazywania  Udzielającemu  zamówienia 

informacji o realizacji niniejszej umowy na każde żądanie Udzielającego zamówienia.

3. Koordynatorem  pracy  Szpitala  w  czasie  pełnienia  świadczeń  będących  przedmiotem 

umowy jest Kierownik Przychodni i Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej. 

§ 6

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie świadczonych usług.

2. Udzielający  zamówienia  i  Przyjmujący  zamówienie  ponoszą  odpowiedzialność 

solidarną za szkodę powstałą przy udzielaniu świadczeń stanowiących przedmiot umowy.

§ 7

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy przy udziale lekarzy wg załączonego wykazu z wyłączeniem 

dopuszczalności powierzenia wykonywania obowiązków osobom trzecim i innym 

podmiotom. 

§ 8

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem 

umowy raz w tygodniu, w piątki  w wymiarze trzech godzin, od 15.30  do 18.30 oraz, w razie 

potrzeby, w miejscu zamieszkania pacjenta (wizyty domowe).
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2. Szczegółową organizację świadczeń medycznych, ich zakres, uprawnienia   i obowiązki 

Przyjmującego zamówienie oraz tryb przekazywania informacji o zakresie i  sposobie 

realizacji umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta następuje w terminie 

uzgodnionym z Kierownikiem Przychodni Specjalistycznej.

§ 9

1. Strony  ustalają,  iż  należność  z  tytułu  wykonywania  przedmiotu  umowy  jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym miesięcznie w wysokości ......................... zł  brutto 

(słownie ................................................................................................................ )

2. Okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  złożenia  rachunku   Udzielającemu 

zamówienia do piątego  dnia po zakończeniu m-ca kalendarzowego.

4. Niezbędne elementy jakie powinien zawierać rachunek zostają wskazane w zał. Nr 2 

niniejszej umowy.

5. Wypłata  należności  dokonywana  zostaje  przelewem  na  konto  Przyjmującego 

zamówienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku i wykonania usługi.  

6. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść  na osobę  trzecią  praw i  obowiązków 

wynikających z umowy.

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od ……………. do …………………

2. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia,  w przypadku gdy druga strona rażąco  narusza 

istotne postanowienia umowy, a w szczególności w przypadku: 

-  wykorzystywania  przez  Przyjmującego  zamówienie  sprzętu  i  aparatury  medycznej  dla 

wykonywania  świadczeń  medycznych  dla  osób  nie  będących  pacjentami  Udzielającego 

Zamówienia;

- utraty lub ograniczenia prawa wykonywania zawodu przez osoby z wykazu dołączonego 

przez Przyjmującego zamówienie;

- nieudokumentowania w terminie 30 dni  od podpisania niniejszej  umowy zawarcia przez 

Przyjmującego zamówienie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

3. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 11

1. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy
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pisemnego aneksu.

2. Niedopuszczalna  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  niekorzystnych  dla 

Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność 

zmiany  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Przyjmującego 

zamówienie,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

Spory wynikłe z umowy niniejszej rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 13

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienie
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Załącznik nr 1 do umowy

Warunki współpracy

między Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie 

a

Przyjmującym zamówienie na udzielanie świadczeń medycznych na podstawie umowy 

nr …………….

1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy nr …………………

2. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  w 

następującym dniu tygodnia:  piątki w wymiarze trzech godzin, od 15.30 do 18.30.

3. Termin  świadczenia  usług  medycznych  w  domu  pacjenta  uzgadniany  jest  z 

Kierownikiem Przychodni.

4. Przyjmujący  zamówienie  merytorycznie   podlega w zakresie  czynności  zleconych 

umową o świadczenie usług zdrowotnych Kierownikowi Przychodni.

5. Osobą  koordynującą  pracę  w  Szpitalu  w  zakresie  objętym umową  o  świadczenia 

zdrowotne jest Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.

6. Kierownik Przychodni  odpowiada za  zaopatrzenie Poradni Rehabilitacyjnej w środki 

i  sprzęt  niezbędny  do  wykonywania  przez  Przyjmującego  zamówienie  świadczeń 

objętych umową.

7. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  wykonywania  zleconych 

czynności przy pełnym wykorzystaniu wiedzy medycznej i umiejętności.

8. W  celu  zapewnienia  wszechstronnej  opieki  i  leczenia  chorych  Przyjmujący 

zamówienie  o  świadczenia  zdrowotne  jest  zobowiązany  do  podjęcia  wszelkich 

niezbędnych działań i procedur medycznych. W szczególności zobowiązany jest:

a) dokładnie zbadać każdego chorego skierowanego na konsultację i po ustaleniu 

przy  pomocy  dostępnych  środków  diagnostycznych  wytyczyć  linie 

postępowania i rozpocząć proces leczenia,

b) przeprowadzić badanie konsultacyjne lub uczestniczyć w naradzie powołanej 

w celu ustalenia rozpoznania bądź uzgodnienia dalszego postępowania,

c) ma prawo prosić o konsultację lekarza innej specjalności, jeżeli wymaga tego 

proces diagnostyczny i leczniczy pacjenta będącego pod jego opieką,
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d) współpracować z personelem średnim, wydawać zalecenia i nadzorować jego 

pracę w zakresie sprawowanej opieki nad pacjentami.

e) prowadzić  w  oparciu  o  odrębne  przepisy  systematyczną  dokumentację 

medyczną pacjentów leczonych w Poradni

f) informować  Kierownika  Przychodni   o  wszelkich  zaistniałych  sytuacjach 

zagrażających życiu lub zdrowiu chorych,

9. Przyjmujący zamówienie na świadczenie zdrowotne ponosi pełną odpowiedzialność 

za ich wykonanie z należytą starannością, zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą 

i kwalifikacjami.

Przyjmuj ący zamówienie:                                                                Udzielający zamówienie:
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Załącznik nr 2
                                                                                                                 do umowy 

Elementy jakie winien zawierać rachunek   przez Przyjmującego zamówienie

1. Numer kolejny

2. Nazwa podmiotu gospodarczego

3. Adres siedziby podmiotu

4. REGON

5. W przypadku rejestracji VAT, numer NIP-u

6. Miejsce udzielania usług 

7. Nazwa jednostkowa świadczenia

8. Wartość świadczenia

9. W przypadku rejestracji VAT, stawka procentowa podatku VAT, a przypadku 

zwolnienia podstawa prawna

10. Miejsce i data wystawienia rachunku

      12. Nazwisko i imię osoby wystawiającej lub upoważnionej do wystawiania rachunku
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