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Załącznik nr 2 do WKO
Umowa podwykonawstwa DM-……/20
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego
zawarta w dniu …………………. roku w Krakowie, pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005002, wpisanym w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę
Małopolskiego w księdze rejestrowej nr 000000005597, NIP 676-20-96-303, REGON
000298554,
zwanym
dalej
w treści
umowy
„Udzielającym
zamówienia”,
reprezentowanym przez:
………………………. - ……………………..
a
......................................................, ..................................................................,
(Nazwa)
(Adres siedziby)
NIP ......................, REGON ............................., KRS .........................................,
wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym
przez Wojewodę Małopolskiego w księdze rejestrowej nr …………………………………….,
reprezentowanym przez: ….............................................
zwanym dalej „Podwykonawcą”.

Strony działając na podstawie art. 26 – 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej oraz § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego,
w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie udzielenia
zamówienia na psychiatryczne świadczenia zdrowotne realizowane przez podwykonawcę
w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego (znak:
OP-4240-4/20), zawierają umowę o następującej treści:
§ 1 Oznaczenie pojęć
Pojęciom użytym w niniejszej umowie Strony nadają następujące znaczenie:
1) Centrum Zdrowia Psychicznego – prowadzone przez Udzielającego zamówienia
centrum zdrowia psychicznego, w skład którego wchodzą jednostki i komórki
organizacyjne Udzielającego zamówienia, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem
organizacyjnym
Udzielającego
stanowią
wyodrębnioną
część
pod
nazwą
…………………………………………………’
2) Obszar działania Centrum Zdrowia Psychicznego – obszar obejmujący: powiat
myślenicki oraz gminy: Skawina, Mogilany i Świątniki, Kody TERYT: 1209, 1206113,
1206114, 1206115,1206092, 1206143;
3) VIII część kodu resortowego – 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność
komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, zgodnie
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4)
5)
6)
7)

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 173);
Rozporządzenie pilotażowe – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 852 z późn.zm.);
Rozporządzenie PSYiLU – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca
2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 z późn. zm.),
PZK – Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny prowadzony przez Udzielającego
zamówienia w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego znajdujący się pod adresem:
………………………………., tel.: ……………………………………..,
Dni robocze – dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
uznanych za wolne od pracy.

§ 2 Oświadczenie Podwykonawcy
Podwykonawca oświadcza, że bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszej umowy
posiadał zawartą z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień w komórkach organizacyjnych wskazanych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy.
1.

2.

3.

4.

5.

§ 3 Przedmiot umowy
Udzielający zamówienia zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się udzielać
następujących świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum
Zdrowia Psychicznego obejmujących:
1) psychiatryczne świadczenia zdrowotne w warunkach ambulatoryjnych,
2) niezbędne badania diagnostyczne,
3) leki niezbędne w stanach nagłych,
4) działania edukacyjno – konsultacyjne dla rodzin,
zwanych dalej łącznie "Świadczeniami zdrowotnymi".
Podwykonawca będzie udzielał Świadczeń zdrowotnych na rzecz:
1) osób powyżej 18. roku życia zamieszkującym Obszar działania Centrum Zdrowia
Psychicznego,
2) osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących poza Obszarem działania Centrum
Zdrowia Psychicznego w ramach limitu określonego w załączniku nr 6 do niniejszej
umowy.
Podwykonawca będzie udzielał Świadczeń zdrowotnych w ramach następujących
prowadzonych przez siebie komórek organizacyjnych, które są zlokalizowane na
Obszarze działania Centrum Zdrowia Psychicznego oraz potwierdzone wpisem
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
1) Poradnia Zdrowia Psychicznego, adres: ………………………, część VIII kodu
resortowego 1700,
2) Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), adres: ……………………………., część
VIII kodu resortowego 2730.
Podwykonawca oświadcza, że komórki organizacyjne wskazane w ust. 3 nie są
zgłoszone do umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień.
Ponadto w ramach realizacji niniejszej umowy Podwykonawca jest zobowiązany do:
1) bieżącej i pełnej współpracy z PZK, w szczególności poprzez:
a) przyjmowanie nowych pacjentów kierowanych do Podwykonawcy przez
Udzielającego zamówienia,
b) wystawianie skierowań do komórek organizacyjnych Udzielającego
zamówienia wchodzących w skład Centrum Zdrowia Psychicznego dla
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pacjentów powyżej 18. roku życia zamieszkujących Obszar działania
Centrum Zdrowia Psychicznego, w przypadku konieczności zapewnienia
kontynuowania
leczenia
w
ramach
świadczeń
opieki
zdrowotnej
w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych lub w warunkach dziennych
psychiatrycznych, albo w zespole leczenia środowiskowego (domowego),
2) wyznaczenia spośród własnego personelu Koordynatora opieki celem zapewnienia
właściwych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnych z planem terapii i zdrowienia
oraz
dostarczania
świadczeniobiorcom
informacji
o
przysługujących
świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
zgodnie z § 17 rozporządzenia pilotażowego,
3) opracowania oraz stosowania indywidualnych planów terapii i zdrowienia zgodnie
z przepisami Rozporządzenia pilotażowego,
4) współpracy z organami pomocy społecznej na zasadach wynikających
z właściwych przepisów,
5) zapewnienia pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej przeznaczonych do
udzielania Świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z właściwych przepisów prawa,
6) samodzielnego zapewnienia obsługi administracyjnej, księgowej i gospodarczej
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej umowy,
7) weryfikowania
uprawnień
świadczeniobiorców
do
uzyskania
Świadczeń
zdrowotnych objętych niniejszą umową na zasadach wynikających z ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. W tym celu Podwykonawca jest zobowiązany uzyskać we
właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi
Elektronicznej
Weryfikacji
Uprawnień
Świadczeniobiorców
umożliwiającej
występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
zgodnie z art. 50 ust. 3 powyższej ustawy.
8) weryfikowania miejsca zamieszkania świadczeniobiorców poprzez odbieranie od
każdego świadczeniobiorcy pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz
jego sprawozdanie Udzielającemu zamówienia.
6. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy oraz do
bieżącego raportowania z jej wykonania, jak również niezwłocznego sygnalizowania
wszelkich istotnych zagrożeń i ryzyk, które mogą wpłynąć na jej realizację.
§ 4 Obowiązki Podwykonawcy
1. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania Świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, warunkami niniejszej
umowy oraz wymogami właściwych przepisów prawa, w szczególności zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego;
3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
5) zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów
o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego;
6) zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
7) Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Podwykonawca będzie udzielał Świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramami
pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wskazanych w § 3 ust. 3, które
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zostały zbiorczo określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zwanym dalej
„Harmonogramem miejsca udzielania świadczeń”.
3. Zmiana godzin udzielania Świadczeń zdrowotnych wskazanych w Harmonogramie
miejsca udzielania świadczeń wymaga uzyskania przez Podwykonawcę uprzedniej
zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W tym celu Podwykonawca w terminie 14 dni przed planowaną zmianą
pisemnie wystąpi do Udzielającego zamówienia z wnioskiem o zmianę Harmonogramu.
4. Zmiana określonego w niniejszej umowie miejsca udzielania Świadczeń zdrowotnych
przez Podwykonawcę wymaga uzyskania przez Udzielającego zamówienia uprzedniej
zgody Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia. W tym celu Podwykonawca w terminie 30 dni przed planowaną zmianą
wystąpi do Udzielającego zamówienia z wnioskiem sporządzonym w formie pisemnej
pod rygorem nieważności o zmianę miejsca udzielania Świadczeń zdrowotnych.
5. Podwykonawca oświadcza, iż jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie wykonywania Świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową,
zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej
oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wskazanej ustawy. Kopia
polisy ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy. Podwykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie
w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez cały okres obowiązywania
niniejszej umowy oraz przekazać Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy
w przypadku wygaśnięcia poprzedniej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Podwykonawca jest zobowiązany
do przekazania Udzielającemu zamówienia kopii nowej polisy najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień wygaśnięcia poprzedniej polisy.
6. Podwykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej na zasadach wynikających
z obowiązujących przepisów oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu
Zdrowia obowiązującymi podmioty lecznicze zarówno co do sposobu, jak i zakresu, jak
również zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania.
7. Podwykonawca jest zobowiązany do poddania się kontroli przez osobę wyznaczoną
przez Udzielającego zamówienia w zakresie należytego wykonywania niniejszej
umowy, w tym udzielania pisemnych wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Udzielającego zamówienia.
8. Podwykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wynikającym z umów zawartych pomiędzy Funduszem a Udzielającym zamówienia
w części wymagającej zapewnienia przez Udzielającego zamówienia Świadczeń
zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. W przypadku kiedy w wyniku
kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia wyda zalecenia Podwykonawca będzie
zobowiązany do ich realizacji w wyznaczonym terminie.
9. Podwykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania skarg dotyczących realizacji niniejszej
umowy przez Podwykonawcę w terminie wyznaczonym przez Udzielającego
zamówienia.
10.
Podwykonawca
jest
zobowiązany
przestrzegać
bezwzględnego
zakazu
przyjmowania zapłaty lub innych dóbr od pacjentów, członków ich rodzin bądź osób
działających w imieniu lub na rzecz pacjentów z tytułu Świadczeń zdrowotnych
udzielanych na podstawie niniejszej umowy.
11.
Podwykonawca będzie udzielał Świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem
pieczątek przekazanych mu przez Udzielającego zamówienia, które będzie
wykorzystywał wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
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§ 5 Personel Podwykonawcy
1. Podwykonawca oświadcza, że Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wynikające z właściwych przepisów
prawa oraz wymagań określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
zwane dalej łącznie „Personelem Podwykonawcy”. Wykaz Personelu Podwykonawcy,
wraz z określeniem kwalifikacji i czasu pracy, określa załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
2. Każdorazowa zmiana składu osobowego Personelu Podwykonawcy wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. W tym celu Podwykonawca w terminie 14 dni przed planowaną
zmianą wystąpi do Udzielającego zamówienia z wnioskiem o zmianę składu osobowego
Personelu Podwykonawcy. Wzór wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Do wniosku Podwykonawca dołączy kopię
potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie
przez nową osobą kwalifikacji wymaganych do udzielania Świadczeń zdrowotnych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą naruszać wymagań dotyczących
kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w przepisach
regulujących wykonywanie tych zawodów lub określających te kwalifikacje oraz
szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
4. Podwykonawca w celu realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany zapewnić we
własnym zakresie nieprzerwanie przez okres obowiązywania niniejszej umowy odzież,
obuwie ochronne i robocze, badania profilaktyczne, aktualne zaświadczenia lekarskie
i szkolenia BHP dla Personelu Podwykonawcy.
5. Podwykonawca zapewnia, że Personel Podwykonawcy, w czasie wskazanym Wykazie
Personelu Podwykonawcy nie będzie udzielał innych świadczeń zdrowotnych niż
Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową.
§ 6 Raportowanie Świadczeń zdrowotnych
1. W celu zapewnienia prawidłowości raportowania i rozliczania Świadczeń zdrowotnych
zrealizowanych przez Podwykonawcę, Udzielający zamówienia udostępni nieodpłatnie
Podwykonawcy na czas trwania niniejszej umowy …. Licencji do medycznego systemu
informatycznego Eskulap, które Podwykonawca będzie wykorzystywał wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy. Dostęp do medycznego systemu informatycznego Eskulap
uzyskają osoby wskazane przez Podwykonawcę na podstawie wniosku, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
2. Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego
zamówienia o wystąpieniu awarii medycznego systemu informatycznego Udzielającego
zamówienia, aby Udzielający zamówienia mógł przystąpić do identyfikacji przyczyny
awarii oraz jej usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.
3. Podwykonawca będzie na bieżąco wprowadzał dane dotyczące zrealizowanych
Świadczeń
zdrowotnych
za
pomocą
systemu
informatycznego
Eskulap
wykorzystywanego przez Udzielającego zamówienia. Podwykonawca jest zobowiązany
do zapewnienia prawidłowości i kompletności danych za dany okres sprawozdawczy
(miesiąc kalendarzowy) nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po
zakończeniu okresu sprawozdawczego. Nienależyta realizacja przez Podwykonawcę
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może skutkować opóźnieniem
w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy, za które Udzielający zamówienia nie ponosi
odpowiedzialności.
4. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację udzielonych przez
siebie Świadczeń zdrowotnych do grup rozliczeniowych określonych przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Podwykonawca
jest
zobowiązany
do
niezwłocznego
korygowania
błędów
sprawozdawczych wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przekazanych do
wiadomości Podwykonawcy przez Udzielającego zamówienia, pod rygorem
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nieotrzymania lub obowiązku zwrotu wynagrodzenia za Świadczenia zdrowotne
obarczone błędem.
6. Podwykonawca zapewni we własnym zakresie sprzęt komputerowy niezbędny do
realizacji niniejszej umowy, w szczególności czynności opisanych w niniejszym
paragrafie, który będzie należycie zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich. Podwykonawca jest odpowiedzialny za bezprawne ujawnienie danych
osobowych wynikające z niewłaściwego użytkowania medycznego systemu
informatycznego (np. niewylogowanie się użytkownika, ujawnienie hasła osobie
nieupoważnionej).
7. Podwykonawca i Personel Podwykonawcy jest zobowiązany stosować zasady
bezpieczeństwa teleinformatycznego określone w obowiązującej u Przyjmującego
zamówienie Polityce Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych
Osobowych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy.
8. Podwykonawca jest zobowiązany do gromadzenia danych niezbędnych do
sporządzenia sprawozdania MZ właściwego dla danego zakresu świadczeń
zdrowotnych i przekazania ich Udzielającemu zamówienia w terminie 14 dni przed
obowiązującym terminem przekazania sprawozdania do Ministerstwa Zdrowia.
9. Podwykonawca jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej
obowiązującej w podmiotach leczniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
do przekazywania danych w postaci elektronicznej do systemu informatycznego
Eskulap, co najmniej w zakresie wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do
sprawozdania i rozliczania świadczeń, w tym zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację
programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
10.
Podwykonawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym,
o którym mowa w ust. 8, w szczególności następujących danych:
1) rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta (ICD-10);
2) procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych
(ICD-9)
– w wersjach wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dany okres
sprawozdawczy.
§ 7 Okres obowiązywania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 maja 2020 roku do dnia
30 czerwca 2021 roku.
§ 8 Wynagrodzenie Podwykonawcy
Kwota zobowiązania Udzielającego zamówienia wobec Podwykonawcy z tytułu
udzielania Świadczeń zdrowotnych na rzecz świadczeniobiorców z obszaru działania
Centrum Zdrowia Psychicznego
w okresie wskazanym w § 7 wynosi
maksymalnie…………...............zł (słownie: ……………………….……...zł).
2. Kwota zobowiązania Udzielającego zamówienia wobec Podwykonawcy z tytułu
udzielania Świadczeń zdrowotnych na rzecz świadczeniobiorców spoza obszaru
działania Centrum Zdrowia Psychicznego w okresie wskazanym w § 7 wynosi
maksymalnie…………...............zł (słownie: ……………………….……...zł).
3. Udzielający zamówienia jest obowiązany do sfinansowania Świadczeń zdrowotnych
udzielonych przez Podwykonawcę w miesiącu kalendarzowym do kwoty zobowiązania
Udzielającego zamówienia wobec Podwykonawcy określonej w Planie rzeczowo –
finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za realizację niniejszej umowy
w danym miesiącu kalendarzowym zostanie ustalona jako iloczyn liczby punktów
rozliczeniowych za Świadczenia zdrowotne wykonane przez Podwykonawcę
w miesiącu kalendarzowym oraz ceny brutto za punkt rozliczeniowy, zgodnie
z Planem rzeczowo – finansowym. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa
1.
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w zdaniu poprzednim, nie może być większa od iloczynu liczby jednostek
rozliczeniowych i ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, określonych w Planie
rzeczowo-finansowym, dla danego zakresu świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.
5. Wysokość wynagrodzenia za bieżący miesiąc kalendarzowy, określona w fakturze
wystawionej przez Podwykonawcę, może być większa niż wynikająca z ust. 4
niniejszego paragrafu, w przypadku gdy łączna kwota wynagrodzenia za bieżący
i poprzednie miesiące kalendarzowe nie jest wyższa od sumy iloczynów liczb
jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych jednostek rozliczeniowych,
określonych w Planie rzeczowo-finansowym, dla bieżącego i poprzednich miesięcy
kalendarzowych, dla danego zakresu Świadczeń zdrowotnych, w tym samym okresie
rozliczeniowym.
6. Wskazane w ust. 1 i ust. 2 wynagrodzenie należne Podwykonawcy na podstawie
niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawcę
w związku z realizacją niniejszej umowy.
7. Udzielający
zamówienia
dokonuje
zapłaty
wynagrodzenia
przysługującego
Podwykonawcy na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez Podwykonawcę
- zgodnie z wykazem Świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w danym miesiącu.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W treści wystawionej
faktury Podwykonawca zobowiązany jest podać numer i datę niniejszej umowy oraz
numer rachunku bankowego wskazany w ust. 9.
8. Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za Świadczenia zdrowotne należycie
zrealizowane, sprawozdane oraz potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia do
zapłaty z uwzględnieniem przepisów dotyczących rozliczania Świadczeń zdrowotnych
zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także
z uwzględnieniem weryfikacji wstecznych dokonywanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i wynikających z nich korekt. Podwykonawcy nie należy się wynagrodzenie za
Świadczenia zdrowotne zrealizowane przez Podwykonawcę w danym okresie
rozliczeniowym w czasie niezgodnym z Harmonogramem miejsca udzielania
świadczeń wskazanym w § 4 ust. 2, lub przez osoby niezgłoszone Udzielającemu
zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w § 5, bądź ponad ilość punktów
rozliczeniowych wynikającą z Planu rzeczowo – finansowego, z zastrzeżeniem ust. 5
i ust. 12 niniejszego paragrafu.
9. Udzielający zamówienia zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za realizację
przedmiotu niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Zapłata nastąpi w formie przelewu na następujący numer rachunku bankowego
Podwykonawcy: ………………………………………………………………………......
10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
bankowego Udzielającego zamówienia.
11. W przypadku wystawienia faktury korygującej Podwykonawca zobowiązuje się
dostarczyć ją Udzielającemu zamówienia w terminie nieprzekraczającym 3 dni
roboczych od momentu zgłoszenia pomyłki.
12. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość sfinansowania większej ilości świadczeń
niż wynikająca z Planu rzeczowo – finansowego pod warunkiem sfinansowania tych
dodatkowych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
13. W przypadku, kiedy Udzielający zamówienia będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Podwykonawca będzie uprawniony do
obciążenia Udzielającego zamówienia odsetkami ustawowymi.
14. Podwykonawca oświadcza, że wykonywanie przedmiotu umowy wskazanego w § 3,
wchodzi w zakres prowadzonej przez Podwykonawcę pozarolniczej działalności
gospodarczej.
15. Podwykonawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego
działalnością.
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16. Wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za realizację niniejszej umowy
będzie weryfikowana przez Strony w ramach półrocznych okresów rozliczeniowych.
Pierwszy okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim przypada od ………. do ……….,
zaś ostatni od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
17. W ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 16, Udzielający zamówienia jest
uprawniony do pomniejszenia wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia w trybie § 21 Rozporządzenia pilotażowego
pomniejszy wartość umowy zawartej z Udzielającym zamówienia na udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie Podwykonawcy zostanie
pomniejszone w stosunku procentowym w jakim Narodowy Fundusz Zdrowia
pomniejszył wynagrodzenie należne Udzielającemu zamówienia. Strony dokonają
pomniejszenia wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w niniejszym ustępie,
na zasadach opisanych w § 21 Rozporządzenia pilotażowego.
18. W przypadku nałożenia na Udzielającego zamówienia przez Narodowy Fundusz
Zdrowia obowiązku zwrotu środków finansowych, które Podwykonawca wykorzystał
w sposób niezgodny z § 24 ust. 1 Rozporządzenia pilotażowego, Podwykonawca
będzie zobowiązany zwrócić Udzielającemu zamówienia te środki w terminie
wskazanym przez Udzielającego zamówienia.
19. W przypadku, kiedy właściwy organ kontrolujący, w szczególności Narodowy Fundusz
Zdrowia, zakwestionuje Świadczenie zdrowotne udzielone przez Podwykonawcę
i Udzielający zamówienia zostanie zobowiązany do zwrotu środków finansowych
otrzymanych za powyższe Świadczenie zdrowotne udzielone przez Podwykonawcę,
Podwykonawca zobowiązuje się do zwrotu wypłaconego mu przez Udzielającego
zamówienia wynagrodzenia za zakwestionowane Świadczenie zdrowotne, wraz
z odsetkami.
§ 9 Dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek (jeśli dotyczy)
1. Kwota zobowiązania Udzielającego zamówienia wobec Podwykonawcy, o której mowa
w § 6 ust. 1 – 2, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości
……………………. zł (słownie:…………………………………………………………………………………………).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, została ujęta w Planie rzeczowo – finansowym
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
3. Podwykonawca jest zobowiązany przeznaczyć środki, o których mowa w ust. 1, na
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na
wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej
wobec Udzielającego zamówienia oraz obowiązku zapłaty kary umownej.
1.

§ 10 Kary umowne
Podwykonawca ponosi względem Udzielającego zamówienia odpowiedzialność za
szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy przez Podwykonawcę. Szkody, o których mowa w niniejszym ustępie,
obejmują między innymi:
1) kary umowne nałożone na Udzielającego zamówienia przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na podstawie umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia
a Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach programu
pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego, pod warunkiem, że przyczyną
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

nałożenia kary umownej było niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej
umowy przez Podwykonawcę;
2) zobowiązanie Udzielającego zamówienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia a Narodowym
Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach programu pilotażowego
w Centrum Zdrowia Psychicznego, do zwrotu nienależnych środków finansowych
otrzymanych na Świadczenia zdrowotne udzielone przez Podwykonawcę, pod
warunkiem, że przyczyną zobowiązania Udzielającego zamówienia do zwrotu tych
środków było niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez
Podwykonawcę. Zobowiązanie Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, obejmuje również obowiązek zapłaty odsetek.
W przypadku, kiedy Udzielający zamówienia wypowie umowę z powodu zaprzestania
jej realizacji przez Podwykonawcę lub wykonywania niniejszej umowy przez
Podwykonawcę w sposób naruszający jej postanowienia, Podwykonawca zapłaci
Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 4% kwoty maksymalnego
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, przeliczonego za okres od dnia zaprzestania udzielania Świadczeń
zdrowotnych przez Podwykonawcę do ostatniego dnia okresu obowiązywania
niniejszej umowy wskazanego w § 7.
W przypadku, kiedy Podwykonawca nie przystąpi do realizacji niniejszej umowy lub
zaprzestanie realizacji niniejszej umowy, bądź będzie ją realizował w sposób
naruszający jej postanowienia, Udzielający zamówienia może wezwać go
odpowiednio do realizacji umowy lub zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu
Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym oraz z konsekwencjami wskazanymi w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
przez Podwykonawcę, który nie spowoduje wypowiedzenia umowy, o którym mowa
w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, Udzielający zamówienia może nałożyć na
Podwykonawcę karę umowną w wysokości 5% ostatniego miesięcznego
wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy. Kary umowne, o których mowa
w zdaniu poprzednim, mogą się sumować. Kara umowna, o której mowa
w niniejszym ustępie, dotyczy w szczególności następujących przypadków:
1) realizacji przez Podwykonawcę Świadczeń zdrowotnych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy,
2) uniemożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Udzielającego
zamówienia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne uprawnione podmioty,
3) nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
4) naruszenia obowiązków w zakresie powiadamiania Udzielającego zamówienia
o zmianach dotyczących składu osobowego Personelu Podwykonawcy lub
Harmonogramu miejsca udzielania świadczeń.
Nałożenie przez Udzielającego zamówienia kary umownej następuje poprzez
sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Podwykonawca
zobowiązany jest do zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 30 dni od dnia
otrzymania dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim.
Przed nałożeniem kary umownej Udzielający zamówienia wezwie Podwykonawcę do
pisemnego szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
Nałożenie przez Udzielającego zamówienia kary umownej lub zapłata kary umownej
przez Podwykonawcę nie zwalnia Podwykonawcy ze zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
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8. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Podwykonawcę w terminie
wynikającym z niniejszej umowy, Udzielający zamówienia ma prawo do potrącenia
kar umownych określonych w niniejszej umowie z wynagrodzenia Podwykonawcy.
9. W razie gdyby szkoda poniesiona przez Udzielającego zamówienia przewyższała
wysokość zastrzeżonej kary umownej, Udzielający zamówienia ma prawo dochodzić
od Podwykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych.
§ 11 Cesja wierzytelności
Podwykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych
z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Udzielającego
zamówienia oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do
powstania zobowiązania Udzielającego zamówienia względem osoby trzeciej lub doszłoby
do zmiany stron umowy. Ewentualna zgoda Udzielającego zamówienia na zmianę
wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego, zgodnie
z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela dokonana z naruszeniem ww. zasad jest
nieważna.
1.

2.
3.
4.

§ 12 Odpowiedzialność Podwykonawcy
Odpowiedzialność cywilną, kontraktową (ex contractu) za szkody (majątkową lub
krzywdę) będące następstwem udzielania Świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podwykonawcę, Strony
ponoszą solidarnie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.
Odpowiedzialność cywilną, deliktową (ex delicto) wynikającą z popełnienia przez
Podwykonawcę czynu niedozwolonego w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych
ponosi wyłącznie Podwykonawcę.
Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń zdrowotnych.
Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej
nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków
odszkodowawczych, o których mowa w umowach zawartych przez Udzielającego
zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli nałożenie tych kar lub
obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez
Podwykonawcę zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 13 Ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy
realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
2) zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku
z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych na zasadach wskazanych zwłaszcza w Ustawie
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
3) przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (tekst jedn.: Dz. Urz. UE L 119, s. 1; dalej jako: RODO), w szczególności do
ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu: ochrony stanu zdrowia;
wykonywania świadczeń zdrowotnych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się
zawodowo leczeniem lub wykonywaniem innych świadczeń zdrowotnych; zarządzania
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie dostępu do tych danych, zachowania
ich w tajemnicy oraz nie wykorzystywania w innym celu,
- przez cały czas trwania niniejszej umowy jak również po jej zakończeniu.
Podwykonawca zapewnia pełną ochronę danych osobowych pacjentów i osób trzecich
przetwarzanych w związku z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych na podstawie
niniejszej umowy. Podwykonawca oświadcza, że stosuje środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Podwykonawca oraz osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy w imieniu i na rzecz
Podwykonawcy są zobowiązani przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy do
zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych uzyskanych w związku
z wykonywaniem umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów
innych niż realizacja niniejszej umowy.
Podwykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby realizujące przedmiot
niniejszej umowy w imieniu i na rzecz Podwykonawcy z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich przestrzegania, a także do
zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy.
W przypadku zbierania danych osobowych od pacjentów i osób bliskich Podwykonawca
jest zobowiązany do zamieszczenia w miejscu udzielania Świadczeń zdrowotnych
klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 ust. 1 – 2 RODO oraz poinformowania
pacjentów, że ich dane osobowe będą udostępniane Udzielającemu zamówienia.
Podwykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych
z wykonywaniem Świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, jak również
wyraża zgodę na podawanie ich przez Udzielającego zamówienia do wiadomości
pacjentom, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, ubezpieczycielom i innym podmiotom
uprawnionym.
Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9
do niniejszej umowy.

§ 14 Rozwiązanie oraz wypowiedzenie umowy
1.
Strony zgodnie postanawiają, że umowa ulega rozwiązaniu w następujących
przypadkach:
1) z upływem okresu na jaki została zawarta,
2) z dniem zakończenia udzielania Świadczeń zdrowotnych (w szczególności z dniem
rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia a Narodowym
Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach programu pilotażowego w Centrum
Zdrowia Psychicznego),
3) z ważnych powodów – wskutek oświadczenia złożonego z zachowaniem
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności
i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a które
uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie umowy (w szczególności w przypadku
wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia
a Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach programu pilotażowego w Centrum
Zdrowia Psychicznego),
4) wskutek oświadczenia Udzielającego zamówienia bez zachowania okresu
wypowiedzenia gdy Podwykonawca naruszył swoje istotne obowiązki wynikające
z niniejszej umowy, w szczególności jeśli:
a) Podwykonawca mimo wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania
umowy, o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy, nie realizuje Świadczeń
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zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie zwłaszcza w zakresie
obowiązków Podwykonawcy wynikających z § 3 - § 6 niniejszej umowy,
b) Podwykonawca odmówił poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Podwykonawca odmówił poddania się kontroli, do której Udzielający zamówienia jest
uprawniony na mocy niniejszej umowy, bądź w wyznaczonym terminie nie wykonał
zaleceń pokontrolnych,
5) wskutek oświadczenia Podwykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Udzielający zamówienia pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia powyżej
60 dni i nie uregulował tego wynagrodzenia pomimo wystosowania wezwania do zapłaty
i wyznaczenia dodatkowego czternastodniowego (14 dni) terminu na zapłatę,
6) wskutek oświadczenia jednej ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
7) na mocy porozumienia Stron.
2. Dla oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Strony przewidują formę pisemną pod
rygorem nieważności.
3. Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 oraz
pkt 5 – 7 niniejszego paragrafu, Udzielającemu zamówienia i Podwykonawcy nie
przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
§ 15 Polubowne rozwiązywanie sporów
1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz
jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej
wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego
rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia
otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
2. Wszelkie oświadczenia Stron niniejszej umowy będą składane na piśmie pod rygorem
nieważności listem poleconym, lub za potwierdzeniem ich złożenia, na następujące
adresy Stron:
1) Udzielający zamówienia - ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 - 393 Kraków,
2) Podwykonawca – …………………………………………………………...
Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy kwestii, dla których Strony
w umowie wskazały inna formę komunikacji.
3. W przypadku zmiany adresu wskazanego w ust. 2, Strona której zmiana dotyczy jest
zobowiązania do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony w formie
pisemnej, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na ostatni adres wskazany
przez Stronę.
4. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
1) ze strony Udzielającego zamówienia:
a) …………………………. – Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie spraw
……………………………………
b) ………………………………….
– Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego
w zakresie spraw ………………………………………………..,
2) ze strony Podwykonawcy:
a) ……………………………………………………. – Koordynator opieki w zakresie spraw …………..
b) ……………………………………………………. – w zakresie ……………………………………….
5. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) Załącznik nr 1 – Harmonogram(-y) miejsca udzielania Świadczeń zdrowotnych,
2) Załącznik nr 2 – kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Podwykonawcy,
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3) Załącznik nr 3 – wykaz Personelu Podwykonawcy
4) Załącznik nr 4 – wniosek o zmianę składu osobowego Personelu Podwykonawcy
(wzór)
5) Załącznik nr 5 – wniosek o uruchomienie konta i przyznanie uprawnień
w medycznym systemie informatycznym Eskulap (wzór),
6) Załącznik nr 6 – Plan rzeczowo - finansowy,
7) Załącznik nr 7 – Wykaz świadczeń zdrowotnych zrealizowanych przez
Podwykonawcę w miesiącu kalendarzowym (wzór),
8) Załącznik nr 8 – Wniosek o odebranie uprawnień do medycznego systemu
informatycznego Eskulap,
9) Załącznik nr 9 – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
10) Załącznik nr 10 – Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych
Osobowych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie właściwe
przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie pilotażowe, Ustawa z dnia Ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 160) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Udzielający zamówienia

Podwykonawca
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