
Załącznik  nr 3b 

 

Podstawa prawna: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, 

poz. 654) oraz odpowiednio art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy                

z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity  

Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027) 

 

 U M O W A nr   /2016/LKCD 

 

o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie  wykonywania zadania Lekarza Koordynatora Centrum 

Dyspozytorskiego w  Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

 zawarta w dniu 01.02.2016 roku pomiędzy 

 

reprezentowanym przez: Dyrektor –   

 

zwanego w treści umowy „udzielającym zamówienia” a prowadzącym działalność na podstawie  

o nazwie   

prowadzącym działalność w –    

zwanym w treści umowy „przyjmującym zamówienie” o następującej treści: 

§ 1 
Udzielający zamówienie oświadcza, że na podstawie  przepisów Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) posiada  uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy. 

§ 2 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:                                                                                                                                                               

1. Posiada prawo wykonywania zawodu lekarza. 

2. Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym umową. 

3. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej. 

§ 3 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania zadania Lekarza Koordynatora 

Centrum Dyspozytorskiego w rejonie operacyjnym Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu . 

   

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH LEKARZA KOORDYNATORA CENTRUM MEDYCZNEGO (LKCD) 

OBJĘTYCH UMOWĄ 

Do zadań LKCD należy w szczególności: 

 stały, bieżący nadzór na pracą dyspozytorów medycznych podczas dyżuru z uwzględnieniem zapisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania 

wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego; 

 stała współpraca podczas dyżuru z LKRM; 

 konsultacje i pomoc zespołom ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych 

zespołów ratownictwa medycznego; 

 konsultacje i pomoc dyspozytorom medycznym w rejonie operacyjnym, w części dotyczącej między innymi 

odmów realizacji zgłoszenia i przekazania do innych alternatywnych form pomocy (nocna i świąteczna 

wyjazdowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna, szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć); 

 udzielanie porad telefonicznych w zależności od potrzeb, eliminujących interwencje zespołu ratownictwa 

medycznego; 

 nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym, w tym 

również nad pracą dyspozytorów medycznych w miejscach wyczekiwania podwykonawców do czasu 

przeniesienia do Centrum Dyspozytorskiego; 

 podejmowanie decyzji o alokowaniu zespołów ratownictwa medycznego w zależności od potrzeb; 

 zastępowanie dyrektora zakładu po godzinach jego urzędowania w czynnościach zwykłego zarządu (zapis do 

decyzji dyrektorów podmiotów leczniczych ratownictwa medycznego); 

 nadzór nad wykorzystywaniem zespołów ratownictwa medycznego niezgodnie z przeznaczeniem (transporty 

międzyszpitalne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna); 

 przekazywanie LKRM wszystkich informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zespołów 

ratownictwa medycznego, w tym również braku obsady w poszczególnych ZRM, zgodnie z zawartą umową z 

MOW NFZ oraz dyspozytorów medycznych; 



 

§ 4 

1. Świadczenia MEDYCZNE będą udzielane w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy według ustalonego przez 

strony co miesiąc harmonogramu, przy założeniu, że łączny czas świadczonych usług wyniesie minimum 48 godzin 

miesięcznie. 

2. Dopuszczalna jest zmiana godzin i wymiaru czasowego świadczonych usług medycznych po pisemnym uzgodnieniu 

między Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie. 

3. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w 

pomieszczeniach  zabezpieczonych i wyposażonych przez udzielającego zamówienia  w niezbędny sprzęt. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stosowania procesów i procedur wynikających z dokumentacji ISO z 

która powinien zapoznać się niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

5. Świadczenia zdrowotne Przyjmujący zamówienie będzie wykonywać we współpracy z personelem Radomskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udokumentowania i przedstawienia Udzielającemu zamówienia usług 

medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. 

7.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania usług medycznych określonych w „zakresie świadczeń 

medycznych” nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania umowy na warunkach w niej określonych . 

Obowiązek świadczenia usług nieprzerwanie oznacza konieczność zagwarantowania przez Przyjmującego zamówienie 

zastępstwa na okres jego nieobecności,  bez względu na przyczynę tej nieobecności. 

 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  do wskazania Udzielającemu zamówienia osoby zastępującej o 

odpowiednich kwalifikacjach oraz okresie zastępstwa. Koszty zastępstwa ponosi Przyjmujący zamówienie. 

§ 5 

1.Umowę zawiera się na czas określony od 01.02.2016 r  do 31.12.2016 r 
2. Przedłużenie umowy może nastąpić na wniosek Przyjmującego zamówienie złożony nie później niż 30 dni przed jej 

wygaśnięciem. 

3. Strony ustalają, że Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w razie, gdy Przyjmujący zamówienie: 

a/dopuścił się rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy 

b/został tymczasowo aresztowany na okres powyżej 1 miesiąca, 

c/utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony, 

d/nastąpiło ograniczenie zakresu i jakości świadczeń lub wykonywanie przez przyjmującego zamówienie, usług 

niezgodnie z zasadami współczesnej  wiedzy medycznej. 

4. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania umowy za uprzednim 2-miesięcznym  wypowiedzeniem skutkującym na 

ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

6. Umowa wygasa z upływem terminu, na który została zawarta albo w następstwie zaistnienia okoliczności, za które 

strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie. 

§ 6 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń medycznych, wykorzystując 

wiedzę i umiejętności oraz postęp w tej dziedzinie. 

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli przeprowadzanej przez upoważnione przez 

Udzielającego zamówienia osoby w zakresie: prawidłowości wykonywania umowy, w szczególności w zakresie 

sposobu i zakresu udzielania świadczeń medycznych, gospodarowania, powierzonym przez Udzielającego zamówienia 

sprzętem. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia czytelnie pełnej dokumentacji  i sprawozdawczości na 

zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych. 

4. Na wniosek Udzielającego zamówienia – Przyjmujący zamówienie przedstawi niezbędne informacje   o realizacji 

niniejszej umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do informowania Udzielającego zamówienia o innych zawieranych przez 

siebie umowach. Zawarcie kolejnych umów przez Przyjmującego zamówienie nie może ograniczać zakresu niniejszej 

umowy i jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń medycznych. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy lekarskiej i ochrony danych osobowych 

pacjentów, pracowników Udzielającego zamówienia i innych osób, których dane przetwarzane są w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych. 

7. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

    a/posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp 

    b/posiadanie aktualnych badań profilaktycznych 

    c/odzież ochronną  spełniającą wymagane standardy. 

§ 7 
1. Za realizację zadań wynikających z niniejszej umowy przyjmujący zamówienie otrzyma zapłatę  za każdą godzinę 

świadczonej usługi  w następującej wysokości: 

 

    - zł  za godz. świadczonej usługi w dniu powszednim w godz. 7.30-15.30    

    - zł  za godz. świadczonej usługi w dniu powszednim  w godz. 15.30-7.30 



    - zł  za godz. świadczonej usługi w soboty, niedziele, święta i dni wolne za święta . 

 

2. Strony ustalają, że Udzielający zamówienia będzie wypłacał Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za 

udzielone świadczenia na podstawie miesięcznych rachunków wystawionych przez Przyjmującego zamówienie i 

złożonych w ciągu trzech dni roboczych  po upływie każdego miesiąca. 

3. Wypłata należności, o której mowa w pkt 1 następować będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku, 

po sprawdzeniu wykonania zamówienia na wskazany przez Przyjmującego zamówienie rachunek bankowy. 

4. W razie zwłoki w uiszczeniu należności, o której mowa w pkt 1 Przyjmującemu zamówienie przysługuje roszczenie 

o wypłatę odsetek ustawowych. 

5. Rachunek za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w ustawie o rachunkowości . 

§ 8 

1. Strony ustalają, iż Udzielający zamówienia ma prawo stosować wobec Przyjmującego zamówienie kary umowne w 

przypadku naruszenia obowiązków określonych niniejszą umową, a w szczególności za: 

  - opóźnienie realizacji świadczenia z wyłącznej winy Przyjmującego zamówienie  -  30% należności miesięcznej  

    wynikającej z § 7 niniejszej umowy, 

  - niepunktualne rozpoczynanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego  zamówienie – 10%  

    należności miesięcznej wynikającej  z § 7 niniejszej umowy, 

  - nie zabezpieczenie zastępstwa w przypadku niemożliwości osobistego udzielania   świadczeń  medycznych –  

    30% należności  miesięcznej  wynikającej  z § 7 niniejszej  umowy, 

  - nieprawidłowe lub nieterminowe prowadzenie dokumentacji  przez Przyjmującego zamówienie – 20%  

    należności miesięcznej wynikającej z § 7 niniejszej umowy, 

  - zagubiony, zniszczony lub uszkodzony sprzęt z wyłącznej winy Przyjmującego zamówienie – do  

    pełnej wysokości poniesionych szkód  przez Udzielającego zamówienia. 

  - niemożność uzyskania kontaktu z Przyjmującym zamówienie w czasie w którym był  zobowiązany do 

    do świadczenia usług medycznych – 20% należności miesięcznej wynikającej z § 7 niniejszej umowy. 

3. Wysokość kary umownej i termin zapłaty zostaną określone przez Udzielającego zamówienia  w wezwaniu do 

zapłaty. 

4. W przypadku nie dokonania zapłaty w oznaczonym terminie, kara umowna wraz z ustawowymi odsetkami podlega 

potrąceniu z należnej Przyjmującemu zamówienie należności. 

§ 9 

Strony ustalają, iż Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

świadczeń w zakresie objętym niniejszą umową, o ile do ich powstania nie przyczynił się Udzielający zamówienia. 

§ 10 

Przyjmujący zamówienie  osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 11 

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość renegocjacji stawek za świadczenie usług w trakcie trwania umowy w 

przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych przez Przyjmującego zamówienie lub zaistnienia okoliczności, 

których strony nie przewidziały w dacie zawarcia umowy. 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, zgłaszanego z co najmniej 

30-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Spory wynikające na tle umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego 

zamówienia. 

§ 14 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                                                               UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


