Załącznik Nr 2
do SWK
Projekt umowy
UMOWA
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA OSÓB
NA KANDYDATÓW NA DAWCÓW KRWI I DAWCÓW KRWI ORAZ POTENCJALNYCH
DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
Zawarta w dniu

w Zielonej Górze pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.
Zyty 21, 65-046 Zielona Góra,
NIP 973-05-89-613

REGON 000291931

KRS Nr 0000037792,

które reprezentuje:
Monika Fabisz-Kołodzińska – Dyrektor,
Zwanym dalej Udzielającym Zamówienia,
a
NIP

REGON

który reprezentuje:
- Właściciel,
zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie
zawarta w wyniku przeprowadzonego Konkursu Ofert oraz na podstawie przepisów:
-ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017r. poz.332 z późn.
zm.),
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz.1638 j.t. z
późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1938 j.t. z późn. zm.) odpowiednio do art. art. 140,

art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art.
152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz.1729),
§1
1.Udzielający Zamówienia zamawia, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać
świadczenia zdrowotne w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców krwi i
dawców krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych poprzez przeprowadzenie
badania lekarskiego obejmującego: wywiad lekarski, ocenę informacji zawartych w
wypełnionym kwestionariuszu dla kandydatów na dawców krwi i dawców krwi oraz
potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych, badanie przedmiotowe uwzględniające
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wyniki pomocniczych badań diagnostycznych i pozostałe czynności, które zostały określone
przepisami ustawy o publicznej służbie krwi i przepisami wykonawczymi oraz aktualnym
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017 roku w sprawie wymagań dobrej
praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i
transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dziennik Urzędowy Ministra
Zdrowia z dnia 09.06.2017 roku poz.63).
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:
a) prowadzenia na rzecz Udzielającego Zamówienia, wymaganej dokumentacji medycznej
kandydatów na dawców krwi i dawców krwi oraz potencjalnych dawców komórek
krwiotwórczych, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz.1638 j.t. ze zm.),
b) opieki medycznej nad kandydatami na dawców krwi i dawcami krwi oraz potencjalnymi
dawcami komórek krwiotwórczych,
c) informowania kandydatów na dawców krwi i dawców krwi oraz potencjalnych dawców
komórek krwiotwórczych o nieprawidłowych wynikach badań, odpowiednie pokierowanie ich
w celu dalszej diagnostyki i leczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) podpisywania zaświadczeń dla dawców w celu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami
e) weryfikowaniu kwestionariuszy dawców krwi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie
Instrukcją
f) udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Udzielającego Zamówienia.
§2
1.Udzielanie świadczeń, o których mowa w § 1 następować będzie w:
- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ul. Zyty 21
od poniedziałku do piątku od godziny 700 do godziny 1435
- Terenowym Oddziale w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 24
wtorki, środy i piątki od godziny od 800 do godziny 1300
- Terenowym Oddziale w Sulęcinie ul. Dudka 15
poniedziałki i czwartki od godziny od 800 do godziny 1300
2.W razie niemożności świadczenia usługi Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Udzielającego Zamówienia z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
§3
1.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń
zdrowotnych z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz
uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a) dochowania tajemnicy treści umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w
związku z realizacją umowy, a w szczególności danych dotyczących kandydatów na dawców
krwi i dawców krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych,
b) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki kandydatów na dawców krwi i
dawców krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych,
c) przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez
Udzielającego Zamówienia tj. Standardowych Operacyjnych Procedur (SOP),
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych,
e) przestrzegania obowiązujących u Udzielającego Zamówienia wewnętrznych przepisów
podczas wykonywania umowy,
f) uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez Udzielającego
Zamówienia.
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§4
Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli
Udzielającego Zamówienia oraz innych uprawnionych organów i osób, szczególnie w
zakresie sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz sposobu prowadzenia
dokumentacji medycznej.
§5
1.Udzielanie świadczeń, o których mowa w § 1 wykonywane będzie przez osoby
legitymujące się prawem wykonywania zawodu lekarza.
2.Przyjmujący Zamówienie przy niniejszej umowie składa wykaz osób legitymujących się
prawem wykonywania zawodu lekarza, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu
niniejszej umowy oraz kserokopię dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania
zawodu lekarza, a w sytuacji zmiany listy tych osób doręczy ja niezwłocznie minimum na
jeden miesiąc przed realizacją świadczeń Udzielającemu Zamówienia wraz z dokumentami,
o których mowa wyżej.
3.Lekarze wykonujący zamówienie mogą przystąpić do realizacji zadań po odbyciu szkolenia
dokonanego przez Udzielającego Zamówienia.
4.Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody – w uzasadnionych
przypadkach – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez konkretną osobę o czym
poinformuje Przyjmującego Zamówienie na piśmie.
5.Udzielający Zamówienia nie dopuści do wykonywania świadczeń zdrowotnych osób,
których dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza nie zostały
doręczone Udzielającemu Zamówienia.
§6
1.Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał przedmiot umowy korzystając z lokalu,
aparatury,
sprzętu medycznego,
leków,
materiałów medycznych,
preparatów
diagnostycznych i innych środków niezbędnych do wykonania zamówienia, udostępnionych
mu przez Udzielającego Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Przyjmujący Zamówienie we
własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy posiadanie przez osoby, którymi będzie się
posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy, odzieży ochronnej i ,środków ochrony
indywidualnej spełniających wymogi Norm Polskich, aktualnych szkoleń z zakresu bhp oraz
aktualnych badań profilaktycznych.
2.Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1, stanowiących własność Udzielającego
Zamówienia może odbywać się w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń
zdrowotnych i nie mogą być one używane w innych celach niż określone niniejszą umową.
3.Przyjmujący Zamówienie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą
umową ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zaginięcie sprzętu i
aparatury
będącej własnością Udzielającego Zamówienia.
4.Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich wykonania
osobom trzecim bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia.
5.Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez zgody Udzielającego Zamówienia.
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§7
1.Przyjmujący Zamówienie w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od prawidłowego stanu
zdrowia u kandydata na dawcę krwi i dawcę krwi oraz potencjalnego dawcę komórek
krwiotwórczych zobowiązuje się skierować go do lekarza sprawującego nad nim opiekę
zdrowotną w celu dalszej diagnostyki lub leczenia.
§8
1.Udzielający Zamówienia oświadcza, że miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych
spełnia warunki stawiane podmiotom leczniczym w tym zakresie.
2.Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych
zastrzeżeń.
§9
1.Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej
(stanowiącej własność Udzielającego Zamówienia) wynikającej z obowiązujących przepisów.
2.Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Udzielającego Zamówienia osobom trzecim
odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych.
§ 10
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania
świadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729).
§ 11
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie.
§ 12
1.Przyjmującemu Zamówienie za wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w § 1
przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
…………………………………………………………………………………………………
2.Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do zapłaty faktury za dany miesiąc przelewem w
terminie 14 dni od jej wystawienia na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3.Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
Zamówienia.
4.Przyjmującemu Zamówienie w przypadku świadczenia usług w formie ryczałtowej
przysługuje w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 20 dni płatnych i wolnych od
świadczenia usług na udział w szkoleniach i kursach.
§ 13
Termin rozpoczęcia usług ustala się na dzień 01.01.2018r., natomiast termin zakończenia
usług objętych umową ustala się na dzień 31.12.2018r.
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§ 14
1.W przypadku nienależytego wykonywania umowy w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych Udzielający Zamówienia ma prawo obciążenia Przyjmującego Zamówienie kara
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia należnego Przyjmującemu Zamówienie za dany
miesiąc.
2.Za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej Udzielający Zamówienia
wstrzyma Przyjmującemu Zamówienie należność za świadczone usługi w wysokości 50% w
danym miesiącu.
Wstrzymana należność zostanie uwolniona przez Udzielającego Zamówienia, po usunięciu
nieprawidłowości.
§ 15
1.Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w razie niewykonania
umowy lub błędnego jej wykonania.
2.Podstawę do rozwiązania umowy powinny stanowić wyniki kontroli wykonania umowy i
realizacja zadań pokontrolnych.
3.Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§ 16
1.Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Wszystkie aneksy sporządzone do umowy stanowić będą jej integralną cześć.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 18
Ewentualne spory dotyczące realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego dla miejsca Udzielającego Zamówienia, po wyczerpaniu trybu
negocjacyjnego.

§ 19
Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla
Przyjmującego Zamówienie, 1 egz. dla Udzielającego Zamówienia.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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