WZÓR UMOWY NR IZP.272.…..2016
Zawarta w dniu ………………..pomiędzy:
 Gminą Stryków, z siedzibą w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, reprezentowaną przez ……………….Burmistrza/Zastępcę Burmistrza Strykowa, zwaną w dalszej części umowy „Gminą”,
a
 ………………………………., reprezentowaną przez:………………………………
zwanymi dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:
§ 1.
1. Gmina Stryków zleca do wykonania usługi za wynagrodzeniem do kwoty brutto …………………..PLN
(słownie:…………………….) a Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji na rzecz mieszkańców gminy
Stryków ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
zakresie realizacji programu: „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie
Stryków na lata 2016 – 2018”, poprzez zaszczepienie czterowalentną szczepionką przeciw rakowi szyjki
macicy, rakowi sromu, pochwy i brodawkom płciowym (tj. wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18) dziewcząt z
roczników 2003 - 2005, zamieszkałych na terenie Gminy Stryków poprzez podanie I, II i III dawki ww.
szczepionki, zgodnie z przeprowadzonym konkursem IZP.271.10.2016.
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług Zleceniobiorca zobowiązany jest zastosować
prawidłową stawkę VAT.
3. Strony przewidują, iż przedmiotem niniejszej umowy zostanie objęte 141 osób urodzonych w latach 20032005.
4. Koszt realizacji świadczenia przypadający na jednego uczestnika programu wynosi brutto ………..PLN (słownie:
………………) x 3 cykle szczepień, tj. całkowity koszt jednej osoby brutto = ……………… PLN
(słowne:……………………..).
5. Program realizowany będzie w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Stryków.
6. Określenie osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, zasady rejestracji pacjentów, zasady organizacji i
udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują się w ofercie stanowiącej integralną część umowy.
7. Wartość wystawionych faktur w 2016 r. nie może przekroczyć kwoty brutto ……………… PLN, w 2017 r. nie
może przekroczyć kwoty brutto …………………. PLN i w 2018 r. kwoty brutto …………………………. PLN.
§ 2.
1. Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi, o których mowa w § 1. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
30.11.2018 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy
harmonogramu przeprowadzenia szczepień.
3. Zadania wymienione w § 1. ust 1 niniejszej umowy będą realizowane w …………………….. w godzinach i
dniach ustalonych przez Gminę.
4. Rejestracja osób uprawnionych do świadczeń odbywać się będzie w wyznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować dziewczęta o obowiązku zgłoszenia braku możliwości
przystąpienia do szczepienia.
6. Zobowiązuje się Zleceniobiorcę do zamieszczenia w widocznym miejscu w placówkach realizujących zadanie
informacji, że prowadzony program zdrowotny jest finansowany ze środków budżetu Gminy Stryków.
7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w
publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do poddania się kontroli na każde żądanie Gminy.
9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w
publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
10. Dokumentacja finansowo – księgowa dotycząca realizacji przedmiotu umowy powinna być przechowywana w
siedzibie Zleceniobiorcy i udostępniana do wglądu Gminy na każde żądanie, zarówno w trakcie, jak i po
zakończeniu realizacji zadania.
11. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta oraz do wykonywania usług z należytą
starannością zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.
12. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przyjmowania w zakresie realizowanego programu skarg i wniosków
pacjentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
13. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
13.1. zaproszenie do udziału w realizacji Programu osób objętych Programem,
13.2. przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej o realizacji Programu, obejmującej rodziców (opiekunów
prawnych), dziewczęta i chłopców rocznika objętego Programem,
13.3. przeprowadzenie edukacji zdrowotnej uczestników Programu na temat zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki
raka szyjki macicy wraz z wręczeniem ulotki informacyjnej,

13.4. uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na szczepienie,
13.5. zarejestrowanie pacjentki wraz z wprowadzeniem jej danych do rejestru uczestników,
13.6. udzielenie świadczenia zdrowotnego:
a) jednorazowo - przeprowadzenie wywiadu,
b) każdorazowo przez podaniem szczepionki - przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego,
c) wykonanie szczepienia - w 3 dawkach.
13.7. po zakończeniu realizacji Programu przekazanie do Urzędu Miejskiego w Strykowie wykazu uczestniczek
Programu,
13.8. przygotowanie zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia w 3 egzemplarzach i przekazanie po jednym
egzemplarzu rodzicom dziecka (opiekunom prawnym), praktyce lekarza rodzinnego dziecka i pozostawienie
jednego egz. w dokumentacji Wykonawcy – wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do niniejszej
umowy,
13.9. przechowywanie dokumentacji medycznej uczestników Programu przez okres 5 lat
13.10. zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb realizacji umowy, posiadającego
kwalifikacje do wykonywania badań i szczepień,
13.11. dysponowanie odpowiednim sprzętem i pomieszczeniem spełniającym normy określone w
obowiązujących przepisach prawa, gwarantującym prawidłowe wykonanie umowy.
§ 3.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie świadczenia będzie następowało na podstawie prawidłowo
sporządzonej faktury VAT wraz z zestawieniem rzeczywiście wykonanych usług, wystawianej w terminie 7 dni
po zakończeniu każdego cyklu szczepień.
2. Zapłata za tę fakturę będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: ……………w
terminie 10 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
4. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do składania sprawozdań opisowych z realizacji zadania Gminie w terminie 7 dni
po zakończeniu każdego cyklu szczepień, które powinny zawierać:
a) ilość osób objętych programem – imię i nazwisko osoby, rok urodzenia, szkoła do której uczęszcza, adres
zamieszkania,
b) wnioski i uwagi Zleceniobiorcy.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji programu, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od
zakończenia szczepień, przedstawić rozliczenie merytoryczno – finansowe na arkuszu ewaluacyjnym, stanowiący
załącznik nr 1 do umowy.
§ 4.
1. Umowa może zostać przez Gminę rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez
Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy oraz nienależytego wykonania przez niego umowy (m.in. błąd w
sztuce lekarskiej) a także w przypadku stwierdzenia podwójnego wykazywania w sprawozdawczości tych
samych osób objętych programem profilaktycznym o podobnym zakresie, finansowanym w ramach
powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przez inny podmiot, w sytuacji
jednokrotnego przeprowadzenia badania.
2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust. 1.
3. Z tytułu niewywiązania się przez Zleceniobiorcę z obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 13 pkt od 13.2 do
13.8, za każde nie wywiązanie się z danego obowiązku 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust. 1.
4. Zleceniobiorca zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Z tytułu nie przekazania Zleceniobiorcy listy dziewcząt przez Gminę w terminie określonym w §6 ust. 1,
Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy karę pieniężną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust.
1.
6. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej faktury.
§ 5.
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom.

1.

§ 6.
Lista dziewcząt, zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy ponad 3 miesiące, wytypowanych do szczepienia
przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym zostanie przekazana
Zleceniobiorcy w terminie 2 dni od dnia złożenia przez Zleceniobiorcę wniosku o udostępnienie danych
dziewcząt z roczników, wytypowanych do szczepienia.

2.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowej listy dziewcząt – mieszkanek gminy Stryków,
nie ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

3.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z
realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015, poz. 2135).
Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż
dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach
reklamowych lub marketingowych.

§ 7.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnej polisy odpowiedzialności
cywilnej, o której mowa wart. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.
§ 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9.
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
zależności od zmiany stawki VAT.
§ 10.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

__________________________
Zamawiający

__________________________
Zleceniobiorca

