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SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH 
 

 
 
 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. w terminie od 02.03.2020 r. 

do 28.02.2021 r. 
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I. Zamawiający: 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z. 

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice 

II. Tryb postępowania: 

Konkurs ofert, na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu całodobowej opieki  

lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach 

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach –s.p.z.o.z., prowadzony jest w oparciu 

o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 

z późn. zm.). 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem Konkursu Ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu 

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach 

Operacyjnych i w Oddziałach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7- projekcie umowy. 

 

IV. Wymagany termin realizacji: 

02.03.2020 r. – 28.02.2021 r. 

 

V. Wymagania od Oferentów: 

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – lekarz specjalista 

anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz z I stopniem specjalizacji anestezjologii 

i intensywnej terapii. Oferent nie może posiadać zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
VI. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
VII. Zawartość oferty: 

 
1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1); 

b) oświadczenie o danych identyfikacyjnych Oferenta (załącznik nr 2); 

c) oświadczenie (załącznik nr 3); 

d) kopię aktualnej polisy OC lub oświadczenie (załącznik nr 4); 

e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu, projektem umowy 

i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (załącznik nr 5); 

f) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje. 

g) oświadczenie o braku prawomocnych orzeczeń (załącznik nr 6). 

2. Ponadto oferta zawiera kserokopie: 

a) prawa wykonywania zawodu; 

b) dyplomu ukończenia studiów/dyplom potwierdzający uzyskanie prawa do pracy 

w zawodzie; 

c) dyplom uzyskania specjalizacji i/lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji; 

d) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy; 

e) inne dokumenty potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności (jeżeli są one 

wymagane). 

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia kopii aktualnej polisy OC lub oświadczenia 

(załącznik nr 4) , że do 14 dni od daty podpisania umowy, dostarczy kopię polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającej objęcie ubezpieczeniem wykonywanie przez Oferenta 

przedmiotu umowy.  
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VIII. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 
 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji ofert. 

5. Każda strona oferty winna być opatrzona kolejnym numerem. 

6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie 

przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

7. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie. 

9. Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący 

sposób: 

 

 

Nazwa i adres Oferenta ........................................................................................ 

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.  

40-760 Katowice ul. Panewnicka 65 

 

„Oferta w trybie Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu 
całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na 

Blokach Operacyjnych i w Oddziałach” 

 

Nie otwierać przed 28.02.2020 r. godz. 13:30 
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10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami w sprawach przedmiotu zamówienia 

jest Dyrektor tel. (032) 605-35-00 oraz w sprawach formalno-prawnych jest Zofia Chmiel-

Słania tel. (032) 605-35-16. 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego w terminie 

do dnia 28.02.2020 r. do godz. 13:00. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania. 

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1. Oferty zostaną otwarte w sali konferencyjnej siedziby Zamawiającego 

w dniu 28.02.2020 r. o godz. 13:30. 

2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

 
XI. Sposób obliczenia ceny oferty: 
 

1. Oferta musi zawierać ostateczną wartość obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

podatku VAT. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do drugiego miejsca 

po przecinku. 

 

XII. Ocena ofert: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja powołana przez Zamawiającego. 

2. W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 

ofert na podstawie następujących kryteriów: 

   CENA – 100% 

Punktacja będzie obliczana wg wzoru: 
 
Dla kryterium CENA: 
P = ( Cn/Cb) x 100%, gdzie: 
P - otrzymane punkty  
Cn - najniższa wartość brutto spośród złożonych ofert 
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Cb - wartość badanej oferty  
 
Oferent, który złoży ofertę z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., a pozostali Oferenci odpowiednio 

mniej, stosownie do w/w wzoru.  

Liczba otrzymanych punktów dla danego kryterium jest równa iloczynowi wagi tego kryterium 

wyrażonej w procentach i liczby przyznanych punktów. 

 

XIII. Skargi i protesty: 
 
Oferentowi przysługują środki odwoławcze i skarga zgodnie z art.152, art.153, art.154 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2190 z późn. zm.). 

 

XIV. Istotne warunki umowy: 
     
Przedmiot umowy został określony w Załączniku nr 7, który stanowi jednocześnie projekt 

umowy, jaką Zamawiający podpisze z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

 

XV. Uprawnienia Zamawiającego: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny 

oraz jego zakończenia bez wyboru oferty, w szczególności, jeżeli cena oferty Oferenta, 

który miałby zostać wybrany w wyniku postępowania przewyższałaby wartość środków 

przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację świadczenia. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W KONKURSIE NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
 
Niniejsza oferta jest składana w odpowiedzi na Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych ogłoszony w dniu 28.01.2020 roku przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 
– s.p.z.o.z. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Panewnickiej nr 65, wpisany  
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000102533. 
 
1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  
           (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). 
 
2. Data złożenia oferty: …....................... 2020 r. 

 
3. Oświadczenie:  

     Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż zapoznałem się z treścią ogłoszenia. 
4. Proponowana kwota należności za realizację zamówienia:  
             

Lp. Zakres Cena jedn. brutto 

1. 
Godzina udzielania świadczeń zdrowotnych  
w dni robocze  

 
……………..… PLN 

 

2 
Godzina udzielania świadczeń zdrowotnych  
w soboty, niedziele i święta 

 
……………..… PLN 

 

3 
Godzina udzielania świadczeń zdrowotnych 
dyżuru pod telefonem 

 
……………..… PLN 

 
 

5. Dane Oferenta:  
Nazwa i siedziba podmiotu/ imię i nazwisko osoby legitymującej się nabyciem fachowych  
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych: 
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............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
Adres:..................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................  
 
Numer wpisu do właściwego rejestru1:  
 
..................................................................................................... 
Organ dokonujący wpisu do rejestru:  
 
....................................................................................................... 
 

6. Oferta jest składana na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 
 
 
 
..............................dnia............................... 
     

............................................................... 
                             Podpis Oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  prowadzony przez odpowiedniego Wojewodę   

lub Wpis do rejestru praktyk prowadzony przez OIL / OIPiP lub inny właściwy wpis. 
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Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE  

O DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OFERENTA 

 
Imię i nazwisko/ Nazwa prowadzonej działalności: .......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres z kodem................................................................................................................................... 

NIP..................................... REGON.................................... PESEL ………………………………………………… 

tel. ......................................................... fax,/ lub mail ..................................................................… 

Oświadczam, że jako Oferent jestem wpisany do*: 

 

 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………...……………………….……..... 

 nie dotyczy. 

Oświadczam, że jako Oferent jestem wpisany do*: 

 Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez …..………………………...   

…............................................................ pod numerem …....................................................; 

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 nie dotyczy.  

  dnia             

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Oferenta 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 
 

Imię i nazwisko............................................................................... 

Składając ofertę na: udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich z zakresu całodobowej opieki 

lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach. 

oświadczam, że: 

1. zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu 

z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

dostępnymi metodami i środkami oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

2. zobowiązuję się do przestrzegania praw pacjenta, podejmowania i prowadzenia działań 

mających na celu zapewnienie należytej jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych; 

3. świadczenia zdrowotne będące przedmiotem Konkursu Ofert będą wykonywane przez 

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia do ich 

wykonywania zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami; 

4. posiadam dyplom poświadczający: 

a) wyższe wykształcenie medyczne nr .............................................. 

b) aktualne Prawo wykonywania zawodu nr ......................................... z dnia ………………. 

5. świadczenia zdrowotne będą wykonywane na poziomie zgodnym z przyjętymi standardami, 

wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, z zachowaniem przepisów sanitarnych, ppoż., 

BHP z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie; 

6. zobowiązuję się do zgodnego z zasadami ustalonymi u Udzielającego Zamówienie 

użytkowania otrzymanych do korzystania pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego 

oraz innych środków i sprzętu niezbędnego do udzielenia świadczenia zdrowotnego; 

7. oświadczam, że nie posiadam zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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……………………………….  Dnia……………………….   ………………………………………………………  

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Oferenta 
Załącznik nr 4 

 

 

 

                                 OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 
Imię i nazwisko/ Nazwa prowadzonej działalności: ........................................................................ 

oświadczam, że kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzająca objęcie 

ubezpieczeniem działalności będącej przedmiotem konkursu zostanie dostarczona przeze mnie 

do 14 dni od daty podpisania umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  dnia               

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Oferenta 
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Załącznik nr 5 
 
 
 
 
 
 

                               OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, że z pełną starannością zapoznałam/-em się z warunkami konkursu, zdobyłam/-em 

konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę żadnych uwag oraz podpiszę umowę 

na warunkach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7.  

 

 

 

 

 

 

 

  dnia             

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli     

                            w imieniu Oferenta 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 
 
 
 

                               OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 
Imię i nazwisko........................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że nie byłam/-em karana/-y prawomocnym orzeczeniem Sądu. 

 

 
 
 
 
 
 

  dnia            

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Oferenta 
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 Załącznik nr 7 

 

PROJEKT UMOWY 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
 

     zawarta w dniu ................... 2020 r. w Katowicach pomiędzy: 
 
Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach – s.p.z.o.z. 

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice 
NIP: 634-23-05-444 
Regon: 276267686 
KRS: 0000102533 
który reprezentuje p.o. Dyrektor - Janusz Orman 
 zwanego w dalszej części umowy: udzielającym zamówienia 
a 
…………………. 
Zwani dalej łącznie Stroną lub Stronami 
  
 

§ 1 
Oznaczenie stron umowy 

1. Udzielającym zamówienia jest Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach- s.p.z.o.z. z siedzibą 
w Katowicach (kod: 40-760), przy ulicy Panewnickiej 65, wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego nr: 0000102533. 

2. Przyjmującym zamówienie jest Pan/i …………………………………………………….., prowadzący/a 
działalność gospodarczą pod firmą: „……………………………………………………………………………”.  

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest uprawniony do udzielania świadczeń 
zdrowotnych i legitymuje się nabyciem kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie posiada zawartej umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
 

§ 2 
Określenie przedmiotu umowy 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania zadań polegających na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu całodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i 
intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, w dni powszednie i świąteczne 
na zasadach określonych w umowie, a udzielający zamówienia do zapłaty za wykonanie 
zamówienia.  
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§ 3 
Określenie zakresu świadczeń zdrowotnych 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje przyjmującego zamówienie do wykonywania zadań, 
tj.: udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich  z zakresu całodobowej opieki lekarskiej 
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddziałach, w 
dni powszednie i świąteczne. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych 
na miejscu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii udzielającego zamówienia, 
w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii – znieczulanie 
pacjentów do badań, zabiegów i operacji zgodnie z ustalonym oddzielnym 
harmonogramem. 

3. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić udzielenia konsultacji i pomocy/  

współpracy innym osobom wykonującym świadczenia zdrowotne u udzielającego 
zamówienie, także w innych jednostkach i/ lub komórkach organizacyjnych. 

 
 

§ 4 
Określenie sposobu zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizacji udzielania 
świadczeń zdrowotnych w lokalu i poza nim, dni i godzin udzielanych świadczeń 
zdrowotnych oraz sposobu podawania ich do wiadomości osobom uprawnionym do 
świadczeń zdrowotnych 

1. Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizację udzielania świadczeń 
zdrowotnych w lokalu i poza nim, dni i godziny udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 
sposób podawania ich do wiadomości osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych 
określa regulamin porządkowy. 

2. Podpisanie niniejszej umowy stanowi zobowiązanie do przestrzegania regulaminu 
organizacyjnego oraz innych zasad obowiązujących w Szpitalu, w szczególności procedur 
związanych z systemem jakości ISO 9001. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest odbyć odpowiednie szkolenie BHP przed 
rozpoczęciem udzielania świadczeń. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się we własnym zakresie badaniom 
profilaktycznym oraz złożyć w siedzibie udzielającego zamówienie odpowiednie 
zaświadczenie lekarskie, potwierdzające odbycie z pozytywnym skutkiem takich badań. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania aktualnej pracowniczej 
książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
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§ 5 
Określenie możliwości wykonywania udzielonego zamówienia przez osobę trzecią 

1. Przyjmujący zamówienie nie może wykonywać udzielonego zamówienia przez osobę 
trzecią. Tym samym przyjmuje się, iż osobą udzielającą określonych w umowie świadczeń 
zdrowotnych lub świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju jest przyjmująca 
zamówienie.   

2. Powierzenie wykonywania zamówienia osobie trzeciej wymaga zgody udzielającego 
zamówienia na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 6 
Określenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia 
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia (do wysokości 
swojego ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa) i przyjmujący zamówienie, tym 
samym przyjmujący zamówienie podlega obowiązkowi ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada ważną polisę / polisy ubezpieczenia OC 
w zakresie wymaganym przez prawo w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany dostarczyć udzielającemu zamówienia 
dokument polisy / dokumenty polis w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązana jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust. 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały czas trwania umowy. 

§ 7 
Określenie czasu, na który umowa została zawarta 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.03.2020 r. do 28.02.2021 r. 
 

§ 8 
Określenie rodzajów i sposobu kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienie przekazuje 

przyjmującemu zamówienie z tytułu realizacji zamówienia 
1. Strony zgodnie ustalają, iż przyjmują jeden sposób kalkulacji należności, tj. przyjmujący 

zamówienie będzie otrzymywał kwotę: 

• …….. zł (słownie: ………………………………………………) za każdą godzinę realizacji 
zamówienia w dni robocze, 

• …….. zł (słownie: ………………………………………………) za każdą godzinę realizacji 
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zamówienia w soboty, niedziele i święta, 

• …….. zł (słownie: ………………………………………………) za każdą godzinę realizacji 
dyżuru pod telefonem. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 stanowią całkowitą należność za zabezpieczenie 
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. 

3. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji warunków umowy po uzyskaniu 
zwiększonego kontraktu z NFZ. 

§ 9 
Ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeń należności z tytułu realizacji przyjętego zamówienia. 

2. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt. 4 wynagrodzenie nie przysługuje. 
3. Należność z tytułu realizacji przyjętego zamówienia będzie wypłacana na podstawie 

przedłożonej przez przyjmującego zamówienie faktury VAT wraz z zatwierdzoną przez 
ordynatora oddziału zlecającego – „kartą dyżurową”. 

4. Należność przysługująca przyjmującemu zamówienie zostanie przelana na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
dokumentacji, o której mowa w ust. 3. 

 
§ 10 

Ustalenie trybu przekazywania udzielającemu zamówienia informacji o realizacji przyjętego 
zamówienia 

1. Strony uznają, iż zamówienie będzie realizowane na podstawie harmonogramu 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 określać będzie dla stron niniejszej umowy, 
dni i godziny realizacji świadczeń zdrowotnych oraz dni  wolne od pracy. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 obligatoryjnie podlega obustronnym 
uzgodnieniom. 

4. Przyjmujący zamówienie ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy – w związku 
z planowanym wypoczynkiem lub innymi okolicznościami, zawiesić realizację przedmiotu 
umowy – na czas określony – po uprzednim odpowiednio wczesnym z punktu widzenia 
zabezpieczenia ciągłości udzielania przez udzielającego zamówienia świadczeń objętych 
niniejszą umową – uzgodnieniu tego faktu z udzielającym zamówienie. 

5. Zmiany w harmonogramie mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Ordynatora Oddziału. 
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§ 11 

Postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy 
za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia 

1. Strony zastrzegają możliwość rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została 
zawarta, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku 
gdy udzielający zamówienia będzie zalegał z płatnością co najmniej 3 faktur wystawionych 
przez  przyjmującą zamówienie. 

2. Udzielający zamówienia jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy 
z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w każdym momencie, 
jeśli zakończenie umowy leży w interesie udzielającego zamówienia, a ponadto gdy: 

a) Przyjmujący zamówienie został/-a tymczasowo aresztowany/-a na okres powyżej 
1 miesiąca. 

b) Przyjmujący zamówienie w sposób niewłaściwy wykonuje przedmiot umowy pomimo 
2 – krotnego pisemnego upomnienia. 

c) Przyjmujący zamówienie nie dopełnił/-a obowiązku, o którym mowa w § 6 niniejszej 
umowy. 

d) Przyjmujący zamówienie utracił/-a prawo wykonywania zawodu lub został/-a 
zawieszona w prawie wykonywania zawodu przez właściwy organ. 

e) Przyjmujący zamówienie  powierzył/-a wykonanie umowy osobom trzecim 
bez uzyskania zgody udzielającego zamówienia. 

f) Przyjmujący zamówienie nie rozpocznie wykonywania świadczeń, o których mowa 
w § 2 niniejszej umowy. 

g) Przyjmujący zamówienie jest nieobecny/-a przez okres co najmniej 2 dyżurów 
bez wiedzy i zgody udzielającego zamówienie.  

3. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu, na który była zawarta; 

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 

c) w skutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 tygodniowego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia 
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umowy. 

 

§ 12 
Prawa i obowiązki przyjmującego zamówienie 

1. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek 
prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w Okręgowym 
Szpitalu Kolejowym w Katowicach- s.p.z.o.z. 

2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek 
poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie jak również 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne organy uprawnione do kontroli. 

3. Przyjmującemu zamówienie przysługuje, prawo do: 

a) zasięgania opinii i korzystania z konsultacji i doświadczeń pozostałego personelu 
(których z udzielającym zamówienie łączy umowa o pracę, umowa o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych lub umowa zlecenie). 

b) korzystania z telefonu służbowego wyłącznie w sprawach związanych z przedmiotem 
niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do: 

a) ścisłej współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez udzielającego 
zamówienia, 

b) przestrzegać obowiązującego w zakładzie porządku w zakresie organizacji udzielania 
świadczeń zdrowotnych i współpracy między jego komórkami i jednostkami 
organizacyjnymi. 

5. Przyjmujący zamówienie odpowiada osobiście za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
świadczeń objętych niniejszą umową, w zakresie w jakim się przyczynił/-a  
do ich powstania. 

6. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić przyjmującemu zamówienie leki, materiały 
medyczne i opatrunkowe oraz lokale, sprzęt medyczny i aparaturę niezbędne  
do wykonywania niniejszej umowy. 

7. Udzielający zamówienia pokrywa koszty: 

a) napraw i konserwacji aparatury i sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia, 
wynikające z ich eksploatacji dla realizacji przedmiotu umowy, 

b) związane z zapewnieniem porządku i czystości w udostępnionych pomieszczeniach, 
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c) osobowe związane z obsługą pielęgnacyjną pacjentów. 

8. Strony niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania należytej staranności 
w wykonywaniu postanowień niniejszej umowy, w tym również do ochrony danych 
osobowych i zachowania w tajemnicy postanowień i brzmienia niniejszej umowy. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących  
po stronie przyjmującej zamówienie, udzielający zamówienia ma prawo żądać  
od przyjmującego zamówienie zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 zł. 

10. Udzielający zamówienia jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 13 

 Zmiany w umowie 
1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
przyjmującej zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 
Warunki zawarcia umowy 

          Umowa o udzielenie zamówienia zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 

§ 15 
                                 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby udzielającego zamówienia. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,  
po jednym dla każdej ze stron. 

 

Udzielający zamówienia                                         Przyjmujący zamówienie 

 
 


