Załącznik nr 3

PROJEKT
UMOWA nr ……./2018
zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym
Sączu ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000018281 reprezentowanym przez:
mgr Józefa ZYGMUNT – Dyrektora,
zwanym dalej Udzielającym zamówienia,
a ………………………… reprezentowaną przez Panią/Pana …………………. zam. …………………………………. działającą na
podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr wpisu ………….. z dnia …………………….. zwaną dalej
Przyjmującym Zamówienie.
Na podstawie art.26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018r poz.160
z późn.zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust.1 i 2 i 4-6, art. 153, ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.
Dz.U. 2017r poz.1793 z póź.zm.) oraz w wyniku przyjęcia przez udzielającego Zamówienie oferty Przyjmującego
zamówienie – strony zawierają umowę o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, o następującej
treści:
Celem umowy jest wykonywanie zadań Udzielającego Zamówienie przez Przyjmującego Zamówienie na
podstawie uzgodnionych przez strony warunków oraz zakresu jej wykonania określonych w niniejszej umowie.

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu,
porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
a także w razie wszelkich innych zachorowań.
*(niepotrzebne skreślić)
Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie usług:
- ratownika medycznego
- ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
- pielęgniarki systemu
w ramach zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego podstawowego i specjalistycznego (typu P i S)
i transportów specjalistycznych oraz transportów sanitarnych w kraju i za granicą w SPZOZ – Sądeckim
Pogotowiu Ratunkowym ściśle według uzgodnionego przez strony umowy harmonogramu w godzinach
podanych w §3.
Do obowiązków ratownika medycznego należą medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez
ratownika medycznego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym( t.j. Dz.U z 2016 r poz. 1868 z późn. zm), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20.04.2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2016,
poz. 587). i będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie z zachowaniem praw pacjenta, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Do obowiązków ratownika medycznego posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym należą medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego
zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.
Dz.U z 2016 r poz. 1868 z późn. zm), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 roku w sprawie
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe,
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2016, poz. 587). i będą udzielane przez
Przyjmującego zamówienie z zachowaniem praw pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
z należyta starannością oraz obowiązki
szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do
1..(niepotrzebne skreślić)
umowy.
Do obowiązków pielęgniarki systemu należy zakres usług określony Rozporządzeniem MZ z dnia 28 lutego
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2017 r. r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę, albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego
(Dz.U. z 2017 r.poz.497) i będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie z zachowaniem praw pacjenta,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należyta starannością i rzetelnością.
6. Miejscem wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową jest SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15 obejmujące zakresem swojego działania osoby uprawnione do
świadczeń i zamieszkałe na statutowo ustalonym obszarze działania SPZOZ oraz osoby czasowo
przebywające na obszarze działania.
7. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest
samodzielny i niezależny od Udzielającego zamówienia w zakresie wyboru metody i zakresu udzielanego
świadczenia oraz nadzoru nad czynnościami innego personelu pozostającego w trakcie udzielania
świadczeń pod jego nadzorem, w przypadku kierowania pracą zespołu. W zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego
Przyjmujący zamówienie ma prawo zlecania określonych czynności innym członkom personelu
medycznego w przypadku kierowania pracą zespołu.
8. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w miesięcznym harmonogramie
w przypadku wystąpienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć w dacie sporządzania
harmonogramu, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę.
9. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowej ilości godzin oraz realizacji przez
Przyjmującego zamówienie dodatkowych usług w razie zaistnienia okoliczności mogących zaburzyć ciągłość
udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienie.
10. Przyjmujący zamówienie może dokonać zmiany w/w harmonogramu tylko w uzgodnieniu z Dyrektorem
SPZOZ – SPR w Nowym Sączu lub osobą przez niego wyznaczoną.
11. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie jest zatrudniony u Udzielającego zamówienie na podstawie
umowy o pracę.

1.

2.

3.
4.

§2
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych zarówno w zespołach
wyjazdowych ratownictwa medycznego typu „S” i „P” jak również transporcie specjalistycznym
i transporcie sanitarnym w kraju i za granicą.
Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przestrzegać następujących zasad:
1) Organizacji czasu udzielania świadczeń odpowiedniej do czasu działalności Udzielającego
zamówienie, zgodnie z którą świadczenia zdrowotne udzielane są:
a) W zespołach ratownictwa medycznego – we wszystkie dni tygodnia całodobowo,
b) W pozostałych zespołach wyjazdowych – we wszystkie dni tygodnia, całodobowo lub w dniach
i godzinach ustalonych przez udzielającego zamówienia.
2) Zespół wyjazdowy wyjeżdża niezwłocznie na zlecenie dyspozytora medycznego właściwego do
uruchomienia zespołu na podstawie karty zlecenia wyjazdu generowanej w systemie SWD-PRM.
3) Poszczególne zlecenia wyjazdu powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół.
4) Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest lekarz, a w przypadku braku lekarza –
pielęgniarka lub ratownik medyczny wyznaczony przez Udzielającego zamówienia. Polecenia
kierownika zespołu mają rangę natychmiastowej wykonalności.
5) Kierownik zespołu wyjazdowego transportowego jest zobowiązany do:
a) Zgłoszenia się przed rozpoczęciem udzielania świadczeń do dyspozytora transportowego,
b) Odebrania karty zlecenia wyjazdu,
c) Wypełnienia karty transportowej i dołączeniu do karty zlecenia wyjazdu,
d) Zwrotu wypełnionej karty zlecenia wyjazdu po zakończeniu interwencji zespołu,
e) Wpisywania kodów jednostek chorobowych ,
f) Zgłaszania się na każde wezwanie dyspozytora medycznego w każdym czasie i każdych
okolicznościach orz bieżące przekazywanie dyspozytorowi transportowemu informacji
o aktualnym stanie realizacji zlecenia.
Przyjmujący zamówienie
przyjmuje obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stałego
aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie przewidzianej aktualnymi przepisami – na swój koszt.
Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją
świadczeń objętych przedmiotem umowy pełni Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa, Przełożona pielęgniarek i Zca Kierownika Działu Technicznego.
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§3
Udzielający zamówienia zleca zabezpieczenie w/w usług w godzinach:
- 7.00 - 19.00
- 19.00 - 7.00
- 7.00 - 15.00
- 15.00 - 23.00
- 19.00 - 23.00
a Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek wykonania opisanych świadczeń oraz obowiązek
pozostawania w pełnej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych należących do zadań pogotowia
ratunkowego, w powyższych terminach i godzinach – wg ściśle ustalonego miesięcznego harmonogramu.
W sytuacjach wyjątkowych – w razie zaistnienia okoliczności mogących zaburzyć ciągłość udzielanych
świadczeń zdrowotnych – Udzielający zamówienia w celu zabezpieczenia ciągłości pracy może wyznaczyć
Przyjmującemu zamówienie dodatkowe godziny udzielania świadczeń, poza ustalonym wcześniej
harmonogramem. Przyjmujący zamówienie w takiej sytuacji ma obowiązek świadczyć usługę wyznaczoną
w powyższym trybie.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego i samodzielnego udzielania świadczeń będących
przedmiotem umowy, w ilości nie mniejszej niż………..godzin w miesiącu zgodnie z miesięcznym
harmonogramem udzielania świadczeń ustalonym przez strony w formie 8, 12 lub 24* godzin dyżurów
(*dotyczy ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu)
w ilości nie mniejszej niż ………godzin w miesiącu.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do nieprzekraczania ciągłości dyżuru powyżej 24 godzin.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących
przepisów.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową zgodnie z harmonogramem.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p/poż. oraz obowiązujących
u Udzielającego zamówienia aktów wewnątrz zakładowych w tym Regulaminu Organizacyjnego, zarządzeń
i innych przepisów porządkowych.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami z innych zespołów, oraz pozostałym
personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego
zamówienia.
W sytuacji gdy niezbędne jest wykonanie innych czynności medycznych i podanie leków nie objętych
* (niepotrzebne skreślić)
uprawnieniami ratownika medycznego/pielęgniarki systemu
Przyjmujący zamówienie ma
obowiązek bez zwłoki zasięgnąć konsultacji z dostępnym wojewódzkim koordynatorem ds. ratownictwa
medycznego w sprawie dalszego postepowania z pacjentem.
§5
Świadczenie usług przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy zastosowaniu środków
transportu sanitarnego wraz z paliwem oraz obsługą techniczną pojazdów sprzętu, aparatury i materiałów
medycznych i artykułów sanitarnych Udzielającego zamówienie i udostępnionych Przyjmującemu
zamówienie.
Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego zamówienie do korzystania przez niego z obiektów
i infrastruktury należącej do Udzielającego zamówienie.
Korzystanie z wymienionych w ust. 1 i 2 środków może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do
świadczenia usług będących przedmiotem umowy.
Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości za zniszczenie lub utratę
udostępnionych rzeczy w przypadku gdy Udzielający zamówienie udowodni, że szkoda powstała z winy
Przyjmującego zamówienie.
W sytuacji opisanej w ust. 4 Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zwrotu rzeczy zniszczonych lub
utraconych w naturze w takim samym stanie użytkowym, a w przypadku braku takiej możliwości do
zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej danej rzeczy, obliczonej na dzień ustalenia
odszkodowania.
W sytuacji gdy Przyjmujący zamówienie pełni rolę kierownika zespołu, odpowiada on za działania
medyczne pozostałych członków zespołu oraz za prawidłowo sporządzoną dokumentację medyczną.
Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest do natychmiastowego informowania Udzielającego Zamówienia
o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub zniszczenia rzeczy określonych w ust. 1.
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8.

9.

Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienie
pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do udzielania
innych niż objęte niniejszą umową świadczeń zdrowotnych.
Przyjmujący zamówienie, oświadcza że jest mu znany rodzaj i jakość sprzętu oraz aparatury medycznej
i posiada pełną wiedzę o ich prawidłowej obsłudze i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.

§6
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia wymienionych w umowie usług
i spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiada:
1)tytuł zawodowy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2)…….. letni staż pracy w ……………………..……………………………………………………………………………………………………….
3)prawo jazdy kategorii …………………...………………………………………………………………………………………………………….
4)……. letni staż pracy jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego
5)posiada aktualne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wymagane
obowiązującymi przepisami prawa i przeszedł instruktaż stanowiskowy przed dniem podpisania umowy
podczas którego został zapoznany z zasadami korzystania, eksploatacji i rozliczania środków transportu.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo żądania od Przyjmującego zamówienie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający wykonywanie umowy.
3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań określonych umową w przypadku
zmiany warunków określonych Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zarządzeniem Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi przepisami prawa.
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2.

3.

1.

2.

3.
4.

§7
Świadcząc usługi Przyjmujący zamówienie ma obowiązek posiadać ubranie ochronne, które zakupi na swój
koszt, oraz będzie używał go zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami sanitarno
epidemiologicznymi. Ubranie ochronne musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18
października 2010 r. w sprawie oznaczenie systemu PRM oraz wymagań w zakresie umundurowania
członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382). Brak odzieży ochronnej może
spowodować niedopuszczenie Przyjmującego zamówienie do podjęcia dyżuru.
Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych nie może świadczyć usług innych
niż określone w umowie i na rzecz innych podmiotów świadczących usługi medyczne, a w szczególności
nie może polecać usług zakładów pogrzebowych.
Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów jednostkom
nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym, oraz zakaz
udzielania rodzinie zmarłego jakichkolwiek informacji o zakładach pogrzebowych i usługach
pogrzebowych.
§8
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, według
zasad obowiązujących u Udzielającego zamówienie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienia.
Dokumentacja medyczna powinna być sporządzona w sposób merytorycznie rzetelny, pismem czytelnym,
zawierać dane o pacjencie oraz wymagane informacje, o których mowa w obowiązujących przepisach. Przy
prowadzeniu dokumentacji w sposób szczególnie staranny należy opisywać między innymi:
- dane wynikające z wywiadu,
badania fizykalne,
sposób udzielania pomocy,
rozpoznanie,
adnotacje o ordynowanych lekach i materiałach medycznych oraz informacje co do zaleceń
i dalszego postępowania z chorym po zakończeniu interwencji zespołu,
- identyfikator NFZ.
Opisaną w w/w sposób dokumentację Przyjmujący zamówienie obowiązany jest przekazać tuż po
zakończeniu dyżuru, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej wg przepisów i postanowień
obowiązujących u Udzielającego zamówienie.
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Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z zasadami prowadzenia sprawozdawczości
statystycznej oraz prowadzenia i wydawania dokumentacji medycznej obowiązującymi u Udzielającego
zamówienie.

§9
Przyjmujący zamówienie jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729
z późn.zm.)- stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania w/w ubezpieczenia przez cały okres
obowiązywania umowy, a kopię aktualnej polisy niezwłocznie dostarczyć Udzielającemu zamówienie.
§10
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z należytym wykonaniem świadczenia,
jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej.
Udzielającemu zamówienia przysługuje od Przyjmującego zamówienie roszczenie regresowe w wysokości
kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienia osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez
Przyjmującego zamówienie podmiotowi finansującemu świadczenia zdrowotne w związku z nienależytym
udzielaniem świadczeń przez Przyjmującego zamówienie.

§11
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia objęte niniejszą umową wykonuje w ramach prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej i z tego tytułu samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych
z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych
przepisów obowiązujących w tym zakresie.

1.

2.

1.

2.

§12
*(niepotrzebne skreślić)
Ustala się wynagrodzenie w wysokości
:
 za usługi ratownika medycznego ..……. zł brutto za godzinę,
 za usługi ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
……. zł brutto za godzinę,
 za usługi pielęgniarki systemu …….. zł brutto za godzinę.
Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę za wykonanie usług do 5-go każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostały wykonane usługi. Faktura powinna zawierać:
a) nazwę udzielającego zamówienie,
b) NIP,
c) okres (miesiąc) którego dotyczy faktura,
d) liczba godzin udzielania świadczeń, z podziałem na miejsce pełnienia świadczeń,
e) cenę jednostkową,
f) kwotę należności.
§13
Udzielający zamówienie zobowiązuje się przelać kwotę wynikającą z faktury na konto Przyjmującego
zamówienie w banku………………………..…nr…………………………………………………………… w terminie do ostatniego
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który rachunek jest należny.
W przypadku gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, kwota wynikająca
z faktury płatna jest w dniu poprzedzającym termin wypłaty. W przypadku nie dotrzymania terminu
płatności, Przyjmujący zamówienie obciąży Udzielającego zamówienia ustawowymi odsetkami za
opóźnienie.

§14
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
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1.

2.

3.

1.

§15
Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) Z upływem czasu, na który została zawarta;
b) Z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienie;
c) Wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca, z ważnych powodów. Za ważne powody Strony zgodnie uznają
w szczególności utratę przez Stronę zdolności do wykonywania części lub całości usług medycznych
objętych niniejszą umową lub zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub
określeniu innego sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych;
d) Wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy druga
strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym jeżeli Przyjmujący zamówienie:
a) Nie wypełnia warunków umowy polegających na naruszeniu postanowień umowy, wadliwego ich
wykonywania, negatywnej ocenie merytorycznej Udzielającego zamówienia, ograniczenia dostępności
świadczeń i zawężenia ich zakresu, niewykonywania obowiązków wynikających z umowy.
b) Stwierdzenia przez Udzielającego zamówienie nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji
medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
c) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia, a płatnikiem świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową.
d) Zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu
udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.
e) Przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego
zamówienie.
f) Nie udokumentuje dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dalszy
okres wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Rozwiązanie umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy o zaistniałych
okolicznościach stanowiących podstawę jej rozwiązania.

§16
Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadkach:
a) za każde uchybienie w prowadzeniu dokumentacji medycznej Udzielający zamówienia może naliczać
kary umowne w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia miesięcznego w którym nastąpiło zdarzenie;
b) za udzielanie świadczeń medycznych nie objętych niniejszą umową i na rzecz osób innych niż
wymienione w §1 Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 50 % miesięcznego
wynagrodzenia wg miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie;
c) za nieobecność w wyznaczonym dniu w miejscu świadczenia usługi kwotę równą należności za 72
godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność;
d) za nieobecność na dyżurze w trakcie świadczenia usługi kwotę równą należności za 48 godzin
udzielania świadczeń jakich dotyczy nieobecność;
e) za zakończenie świadczenia usługi i opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem przez
zmiennika - kwotę równą należności za 24 godziny danych świadczeń;
f) za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem zespołu –
kwotę równą należności za 10 godzin udzielania świadczeń w zespole;
g) za nieprzestrzeganie poleceń dyspozytora medycznego - 100% należności za 24 godziny udzielania
świadczeń;
h) za nieprzestrzeganie zasad określonych w § 5 ust.8 umowy – kwotę w wysokości 5 krotnej należności
za 1 godzinę udzielania danych świadczeń;
i) za brak wymaganej odzieży – 50% należności za 24 godziny udzielania danych świadczeń;
j) za uzasadnioną skargę pacjenta potwierdzoną przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym –
100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczy skarga;
k) za nieetyczne zachowanie potwierdzone przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym – 100%
należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczyło takie zachowanie;
l) za brak przekazania lub przejęcia środka transportu lub wyposażenia medycznego przy zmianie dyżuru
– kwotę 2-krotności stawki godzinowej dyżuru.
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2.
3.
4.

1.
2.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za
szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
W razie nie wywiązywania się Przyjmującego zamówienie z warunków umowy, Udzielający zamówienie ma
prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów.
W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli NFZ nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
zapłaty w pełnej wysokości ewentualnych kar umownych nałożonych przez Dyrektora Małopolskiego
Oddziału NFZ.
§17
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie
wymagań NFZ niezbędnych do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienia w tym również
kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie. Kontrola obejmuje
wykonywane umowy, a w szczególności:
- w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

§18
1. Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn.zm) w tym Instrukcji Ochrony Danych Osobowych
i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, a także RODO
oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego
udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym.
2. Szczegółowe zasady dotyczące powierzenia przestrzegana i ochrony danych osobowych zawiera załącznik
nr 2, a nieprzestrzeganie tych zasad będzie traktowane jako nienależyte wywiązywanie się Przyjmującego
Zamówienie z postanowień umowy.
§19
1. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejsza umową, a mogące powstać na jej tle podlegają rozstrzygnięciu
przez Sąd właściwy wg miejsca siedziby Udzielającego zamówienia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o działalności leczniczej i ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym i przepisy
wykonawcze.
3. Integralną część umowy stanowią załączniki wymienione w treści umowy, Szczegółowe Warunki Konkursu
ofert i oferta Przyjmującego zamówienie.
§20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
Zał. Nr 1- szczegółowy zakres czynności ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami
uprzywilejowanymi
Zał. Nr 2- zasady powierzenia, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych
Zał. Nr 3- polisa OC

Przyjmujący zamówienie:

Udzielający zamówienia:
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Załącznik nr 1 do umowy
Do obowiązków ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
w zespole ratownictwa medycznego należy m.in.:
1. Punktualne rozpoczynanie pracy po uprzednim dokonaniu następujących czynności:
- podpisaniu listy obecności,
- zapoznaniu się z aktualnymi zarządzeniami,
2. obejmowanie zabezpieczenia medycznego po uprzednim przyjęciu informacji o dotychczasowym przebiegu
zabezpieczenia medycznego oraz osobiste przekazywanie zabezpieczenia medycznego zmiennikowi ze
szczególnym uwzględnieniem dokumentów, stanu technicznego i wyposażenia ambulansu.
3. Współudział przy sprawdzeniu stanu zawartości plecaka sanitarnego, uzupełnienie brakujących leków
i opatrunków.
4. Współudział przy sprawdzeniu stanu higieny oraz wyposażenia karetki w sprzęt medyczny, kontrola
sprawności sprzętu medycznego - uzupełnienie braków.
5. Bezwzględne wykonywanie wszelkich poleceń kierującego zespołem związanych z prowadzoną akcją
ratowniczą a zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i zakresem uprawnień przewidzianych odpowiednimi
przepisami i aktami prawnymi.
6. Szybkie i bezpieczne transportowanie powierzonym pojazdem pacjentów, personelu medycznego oraz
sprzętu zgodnie z poleceniem dyspozytora oraz obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego.
7. W czasie udzielania świadczeń medycznych – postępować w sposób zapewniający poszanowanie
intymności i godności pacjenta.
8. Zachowanie w tajemnicy uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych informacji
związanych z pacjentem, a w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta – również po śmierci pacjenta.
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko na podstawie odpowiednich przepisów.
9. Ścisłe wykonywanie poleceń dyżurnego dyspozytora medycznego, bezpośredniego przełożonego
i Dyrektora
10. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jednorazowego użytku – zgodnie z wymogami sanepidu.
11. Po wykonaniu zlecenia dezynfekcja karetki zwłaszcza po przewożeniu pacjentów chorych zakaźnie oraz
pacjentów po wypadkach. Fakt dezynfekcji należy potwierdzić podpisem w rejestrze dezynfekcji.
12. Znajomość oraz przestrzeganie przepisów z zakresu:
a) ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. nr 97 poz. 602/,
b) ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 1982 r.
nr 35 poz. 230/,
c) procedur technicznych ISO:
- PT-1 - obsługi ambulansu,
- PT-2 – zasad postępowania w przypadku kolizji drogowej z udziałem ambulansu,
- PT-3 – zasad bieżącej eksploatacji i kontroli ambulansów,
d) dokumentacji eksploatacyjnej i przewozowej.
13. Zapewnienie maksymalnej sprawności technicznej powierzonego samochodowego przez wykonanie
obsługi codziennej samochodu, która obejmuje:
1/ przed rozpoczęciem pracy – sprawdzenie:
a) stanu paliwa w zbiorniku,
b) poziomu oleju w misce olejowej silnika,
c) poziomu cieczy w układzie chłodzenia,
d) naciągu paska klinowego napędu pompy układu chłodzenia,
e) stanu ogumienia i mocowania kół jezdnych,
f) luzu sumarycznego układu kierowniczego na kole kierowniczym,
g) poziomu płynu hamulcowego,
h) działania wyposażenia elektrycznego samochodu,
i) szczelności układów zasilania i hamulcowego,
j) działania hamulca pomocniczego, a po uruchomieniu i nagrzaniu silnika – działania hamulca
zasadniczego,
k) wyposażenia w narzędzia podstawowe, podnośnik, koło rezerwowe,
l) inne czynności wynikające ze szczególnych warunków eksploatacji.
Wykonanie czynności obsługi codziennej przed wyjazdem oraz uznanie pojazdu za sprawny technicznie
i gotowy do wyjazdu w danym dniu, ratownik medyczny z uprawnieniami do kierowania pojazdami
uprzywilejowanymi potwierdza podpisem w karcie drogowej wystawionej na ten dzień pracy. Jest to
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14.

15.

16.

17.

18.

równoznaczne z przejęciem przez ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami
uprzywilejowanymi całkowitej odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu samochodowego.
2/ Po zakończeniu pracy:
a) sprawdzenie stanu ogumienia /ew. naprawienie koła zapasowego/,
b) uzupełnienie oleju w misce olejowej silnika i paliwa z zbiorniku paliwa,
c) umycie samochodu, oczyszczenie wnętrza kabiny,
d) ustawienie pojazdu w miejscu stałego postoju i unieruchomienie,
e) zabezpieczenie pojazdu przed użyciem przez osoby niepowołane, pożarem itp.,
f) przekazanie kluczy oraz dokumentów przewozowych zmiennikowi lub dyżurującemu
dyspozytorowi,
g) wypełnienie odpowiedniego dokumentu i przekazanie pojazdu do stacji obsługi jeżeli
stwierdzone zostały usterki techniczne lub nadszedł termin obsługi okresowej.
Właściwa eksploatacja powierzonego pojazdu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
1/ Prawidłowej eksploatacji opon, a przede wszystkim: bieżąca eliminacja nieprawidłowości w eksploatacji
opon, ujawnionych przy obsłudze codziennej „OC”.
Prawidłowe wypełnianie kart drogowych. Zapisy w karcie drogowej muszą być wiernym obrazem pracy
pojazdu samochodowego. Świadome wpisywanie nieprawdziwych danych jest fałszerstwem dokumentu.
Karta drogowa powinna być wypełniona czytelnie atramentem lub długopisem w kolorze niebieskim lub
czarnym. W przypadku dokonania mylnego zapisu – zapis ten nie powinien być wycierany, lecz skreślony,
a prawidłowy zapis dokonany w odpowiedniej rubryce. Każda jazda bezpośrednio po jej zakończeniu i po
wypełnienia przez kierowcę rubryk powinna być potwierdzona w stosownej rubryce podpisem kierownika
zespołu. Za nieposiadanie w czasie jazdy należycie wypełnionej karty drogowej odpowiedzialny jest
wyłącznie kierujący pojazdem.
Natychmiastowe zgłoszenie dyspozytorowi:
a) zaistniałego wypadku drogowego lub awarii pojazdu samochodowego, zgodnie z instrukcją
wypadkową,
b) przekroczenia normy zakładowej lub wyjątkowej zużycia paliw płynnych,
c) uszkodzenia pojazdu samochodowego lub jego wyposażenia,
d) stwierdzonych braków /kradzież/ w wyposażeniu pojazdu samochodowego.
e) Uwag lub wniosków użytkowników pojazdu samochodowego zgłoszonych w zakresie funkcjonowania
transportu sanitarnego.
f) Wszelkich nieprawidłowości występujących w wykorzystaniu transportu sanitarnego przez
użytkowników.
Bieżące utrzymywanie czystości oraz wzorowego porządku w szafach ubraniowych, pomieszczeniach dla
ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pomieszczeniach
garaży, na placach postojowych oraz myjni.
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych związanych z zajmowanym stanowiskiem.
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Załącznik nr 2.do umowy
Zasady powierzenia, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych

1.

Udzielający zamówienia stosownie do art. 29 Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w ramach
wynagrodzenia określonego w § umowy, powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji umowy o wykonywanie usług w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku,
urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących
zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań w sposób nie naruszający przepisów
prawa ochrony danych osobowych.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych:
a) pacjentów oraz przedstawicieli ustawowych pacjentów - gromadzonych za pomocą oprogramowania
stosowanego w Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w wersji papierowej,
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania powierzonych danych osobowych zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz „Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych
Osobowych w SP ZOZ –SPR w Nowym Sączu”.
4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z aktami wewnątrzzakładowymi w tym Polityką
Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w SP ZOZ-SPR w Nowym Sączu”.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie
i w celu przewidzianym w Umowie.
6. Przyjmujący zamówienie zapewni ochronę przetwarzanych danych zgodnie z Rozporządzeniem
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Przyjmującego zamówienie w siedzibie Udzielającego zamówienie
oraz w ZRM.
8. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego
zamówienie, a w następstwie, którego Udzielający zamówienia – jako Administrator Danych Osobowych –
zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się pokryć Udzielającemu zamówienie poniesione z tego tytułu straty i koszty.
9. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać obowiązków określonych w Rozporządzeniu
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012r.
poz. 159 z póź. zm.), Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzenia Systemami Informatycznymi.
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wymienionych przepisów
zwłaszcza w przypadku udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym.
10. Strony uzgadniają, że Przyjmujący zamówienie, złoży na piśmie oświadczenie wobec Udzielającego
zamówienia o przestrzeganiu tajemnicy służbowej dotyczącej całokształtu spraw związanych z ochroną
danych osobowych i dokumentacji medycznej pacjentów.
11. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na Przyjmującym zamówienie również po rozwiązaniu umowy
i ma charakter bezterminowy.
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