Załącznik nr 3

do szczegółowych warunków konkursu ofert nr 5/K/2017 na świadczenia zdrowotne w
ramach opieki medycznej na stanowisku pielęgniarki dla osób pozbawionych wolności
osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Sztumie
UMOWA nr 5/K/2017
na wykonywanie świadczeń medycznych w
w Ambulatorium Zakładu Karnego w Sztumie w postaci świadczeń zdrowotnych w
ramach opieki medycznej na stanowisku pielęgniarki dla osób pozbawionych wolności
osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Sztumie

Zawarta w dniu ….................... w Sztumie pomiędzy Zakładem Karnym w Sztumie z
siedzibą w Sztumie ul. Nowowiejskiego 14, NIP 579-111-45-17 zwanym w treści
zamawiającym, którego reprezentuje:
Dyrektor – płk Jan Morozowski
,zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym
a
,zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.
,zwane także Stroną z osobna lub Stronami łącznie
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu konkursowym nr 5/K/2017 Wykonawca
musi spełniać wszystkie warunki określone w w/w konkursie.
§1
Umowa została zawarta na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności
leczniczej oraz Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
§2
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń medycznych w przedmiocie
wykonywania opieki medycznej na stanowisku pielęgniarki dla osób pozbawionych
wolności osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Sztumie w dniach powszednich
od godz. 7.30 do godz. 18.30, 5 dni w tygodniu, w termiach uzgodnionych z
Zamawiającym.

§3
Zakład Karny w Sztumie zobowiązuje się zapewnienia właściwych warunków do
wykonywania świadczeń .
§4
1. Zamawiający zapewnia do realizacji świadczeń:
a) dokumentację medyczną osadzonych,
b) wyposażenie podmiotu leczniczego przy ZK w Sztumie,
2. Udostępniona dokumentacja stanowi wyłączną własność Zamawiającego.
§5
Wykonawca realizuje zlecone świadczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami i
wiedzą kierując się potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej
opieki oraz prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób pozbawionych
wolności w w/w zakresie udzielonej opieki .
§6
Wykonawca będzie realizował świadczenia w dni powszednie, w uzgodnieniu z
Zamawiającym w godz. od 7:30 do 18:30, pięć razy w tygodniu.
§7
1) Pielęgniarka może realizować świadczenia pielęgniarskie wyłącznie po
przeszkoleniu przez Zamawiającego w zakresie: specyfiki opieki medycznej w
zakładach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, specyfiki
prowadzenia dokumentacji oraz zasad poruszania się po terenie zakładu i
bezpieczeństwa w kontaktach z osadzonymi,
2) Pielęgniarka bez doświadczenia w pracy w penitencjarnej opiece zdrowotnej
może rozpocząć wykonywanie świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia
wyłącznie po przeszkoleniu przez Zamawiającego w zakresie:
prawnych
obwarowań sprawowania opieki medycznej dla osób osadzonych, prowadzenia
dokumentacji oraz zasad poruszania się po terenie zakładu i bezpieczeństwa w
kontaktach z osadzonymi
3) Na prośbę pielęgniarki świadczenia medyczne udzielane osadzonemu mogą
odbyć się w obecności funkcjonariusza z działu ochrony.
4) Podstawą wstępu do zakładu jest przepustka imienna dla pielęgniarki/rza, który
odbył przeszkolenie określone w ust. 1.

§ 8
1. Użytkowanie pomieszczeń, sprzętu, aparatury medycznej i innych środków
niezbędnych do zrealizowania świadczenia jest bezpłatne dla Wykonawcy .
2. Wykonawca oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury medycznej i
zobowiązuje się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami
obsługi.
3. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie technicznym
sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwy stan sanitarny i czystość
pomieszczeń niezbędnych do wykonywania badań.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotów będące
następstwem prawidłowego ich użytkowania.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę
Zamawiającego, a w przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat
stąd wynikających.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
aparatury lub sprzętu medycznego z winy Wykonawcy, do obciążenia go kosztami
naprawy.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zamawiającego, w zakresie sposobu realizacji badań oraz zobowiązuje się
uwzględniać wyniki kontroli i stosować się do zaleceń pokontrolnych, w
szczególności:
a) sposobu wykonywania świadczeń medycznych
b) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli innych
uprawnionych organów i osób na warunkach określonych obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na
warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U z 2011r. Nr 293, poz. 1729).
2. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu fakt zawarcia
umowy ubezpieczenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wykonywanie umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty do
realizacji świadczeń określonych przedmiotem konkursu potwierdzające fakt
posiadania odpowiednich kwalifikacji-uprawnienia i umiejętności do wykonywania
świadczeń pielęgniarskich , w tym prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opłaconą polisę ubezpieczenia OC.

5. Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
Przyjmujący zamówienie może czasowo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki
wynikające z umowy w przypadku zaistnieją okoliczności, których nie można było
uprzednio przewidzieć i nie jest możliwe bezpośrednia realizacja umowy przez
wykonawcę wybranego w drodze konkursu ofert. Przy czym pielęgniarka wykonująca
świadczenia medyczne lub wskazany podmiot powinni spełniać wszystkie określone
niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu do realizacji zamówienia.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że nie ciąży na nim ani osobach wykonujących zamówienie
wyrok Sądów Powszechnych, ani zawodowych, a w chwili zawierania umowy nie
toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze.
§ 12
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do
świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdzi
przedstawieniem stosownych dokumentów. Kopie przedstawionych dokumentów
stanowią załącznik do umowy przeznaczonej dla Zamawiającego. Wykonawca ma
obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
zgodnie z wymogami NFZ i przepisami szczegółowymi oraz obowiązującymi
przepisami.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności
do świadczenia usług.
§ 13
Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy:
1) przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz wewnętrznych
uregulowań wydanych przez Zamawiającego oraz obowiązujących w SW,
2) przestrzegać przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta,
3) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4) prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 26 lutego 2016r. (Dz.U. z 2016 r., poz.
258) a także dokumentację wymaganą od podmiotów leczniczych podległych
Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych
osobom osadzonym.
5) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających
z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U.2016 r. poz.922.) oraz poufności w zakresie informacji, które wykonawca
podjął w związku z realizacją zamówienia.
§ 14
Wykonawca jest zobowiązany do:

udzielania odpowiedzi na skargi osadzonych na wykonywanie przez niego
świadczenia objęte zakresem niniejszej umowy na zasadach ogólnych jako podmiot
odpowiedzialny za należytą realizację zamówienia.
2) prowadzenia dokumentacji medycznej osadzonych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
3) przestrzegania obowiązujących w zakładzie zasad poruszania się i
obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz zakazu nawiązywania i umożliwiania
osadzonym niedozwolonych kontaktów,
4) przestrzegania zakazu wynoszenia z zakładu dokumentacji medycznej,
5) uczestniczenia w szkoleniach i instruktażach prowadzonych przez kierownika
Ambulatorium i kierownika działu ochrony w szczególności w zakresie
obowiązków określonych w ust.1 – 4
6) wykonywania
zleconych badań z należytą starannością zawodową
wykorzystując wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie,
dostosowując działania do przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego, a także
uwzględniając warunki techniczne jakimi dysponuje podmiot leczniczy przy
Zakładzie Karnym w Sztumie.
1)

§ 15
1.Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania:
a) aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,
b) przepisów określających prawa pacjenta, w tym świadczeń medycznych
udzielanych osobom osadzonym,
c) przepisów wewnętrznych Zakładu Karnego w Sztumie w zakresie dotyczących
ochrony zdrowia;
2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami
udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów-osób osadzonych oraz
innym personelem zatrudnionym w podmiocie leczniczym ZK w Sztumie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zasięgania opinii Kierownika Ambulatorium lub
innej upoważnionej osoby w przypadkach wątpliwych lub trudnych diagnostycznie.
§ 16
1. Wykonywanie przedmiotu świadczenia odbywać się będzie przy zastosowaniu
sprzętu, aparatury i materiałów medycznych Zamawiającego i udostępnionych przez
niego
2. Zamawiający upoważnia wykonawcę do korzystania w trakcie wykonywania przez
niego badań z obiektów infrastruktury należącej do Zamawiającego.
§ 17
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie świadczeń
zryczałtowanej wysokości ……………… zł brutto za jeden miesiąc .

§ 18

w

Należność z tytułu wykonania umowy wypłacana będzie w cyklach miesięcznych
terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ze wskazaniem przepisu ustawy o podatku od
towarów i usług, lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje
zwolnienie od podatku. Faktura o której mowa w zdaniu poprzedzającym winna być
dodatkowo potwierdzona przez Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu
Karnego w Sztumie.
§ 19
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu
wypowiedzenia w przypadkach rażącego naruszenia przez istotnych postanowień
umowy oraz warunków realizacji zamówienia określonych w szczegółowych
warunkach konkursu ofert nr 5/K/2017, w szczególności:
a) nieuzasadnionego nie zrealizowania zleconych świadczeń.
b) niestarannego bądź niewłaściwego prowadzenia dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiającego
2. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem
dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku wyczerpania środków
budżetowych na świadczenia zdrowotne.
3. Rażące naruszenie warunków realizacji powierzonych zadań może skutkować
natychmiastowym wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego oraz zapłatą na
jego rzecz kary umownej w wysokości 2 % wartości umowy. Wartość umowy stanowi
szacunkowy iloczyn ilości konsultacji przeprowadzonych przez okres jednego roku.
4. W razie wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę, w skutek
nierealizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie
uprawniony także do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 20
Umowę zawiera się na okres od dnia …………….. r. do dnia 31.12.2017 r.
§ 21
Wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Strony ustalają, że wszelkie spory, które mogą
wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w
przypadku nieosiągnięcia porozumienia przed właściwym sądem według siedziby
Zamawiającego.
§ 22
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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