Urząd Gminy w Dobroniu
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr VII/4/2017
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 24 stycznia 2017r.

(Wzór)
UMOWA
zawarta w Dobroniu w dniu ……………………………. 2017r.,
pomiędzy:
Gminą Dobroń, z siedzibą w 95-082 Dobroń, ul. 11 listopada 9, NIP ………………. reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Dobroń – Roberta Jarzębaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ilony Mudzo, zwaną
dalej „Udzielającym zamówienie” a
………………………………….., z siedzibą w ……………………………….., wpisanym do ………………………… pod numerem
……………………………… NIP …………………, reprezentowanym przez:……………………………………, zwanym dalej
„Przyjmującym zamówienie” o następującej treści:
§1
Udzielający zamówienia na podstawie art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 2 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do realizacji program
zdrowotny „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia
i kinezyterapia)” w roku 2017 w zakresie określonym w § 2.
§2
1.

Przedmiotem umowy jest realizacja programu zdrowotnego „Wykrywanie i terapia patologii
narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)” w roku 2017, w
ramach którego należy przeprowadzić:
Koszt na rok
Szacunkowa liczba
Koszt jednostkowy
Zabiegi
kalendarzowy brutto
zabiegów/rok
brutto (zł)
(zł)

Jonoforeza
Interdyn
Magnetronic
Laser
Elektrostymulacja
1
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Sollux
Ultradźwięki
Krioterapia
Kinezyterapia
RAZEM
W kosztach poszczególnych zabiegów uwzględniono:

2.

3.
4.
5.
6.

7.

2

 sprzęt (konserwacja i naprawa)
 medyczne środki czystości
 wynagrodzenie pracowników
 energię elektryczną
 gazy techniczne
 koszty wody, kanalizacji, ogrzewania prania
Ilość poszczególnych rodzajów zabiegów w ciągu roku w stosunku do wartości szacunkowej może
ulec zmianie po zakwalifikowaniu pacjentów do uczestnictwa w programie zdrowotnym, w oparciu
o ich rzeczywiste potrzeby w ramach kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.
Liczba osób, u których wykonane zostaną świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1
uzależniona jest od zgłaszalności pacjentów.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia __________ 2017r. do _____________ 2017r.
Świadczenia zdrowotne będą udzielane w: __________________________________
Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń udzielanych w ramach programu zdrowotnego są
mieszkańcy gminy Dobroń, którzy zgłosili się z odpowiednim skierowaniem. Decyzję o udziale
pacjenta w programie podejmuje lekarz podmiotu realizującego program.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do:
a) udzielenia
świadczeń
zdrowotnych
będących
przedmiotem
umowy
w
__________________________ w dni robocze w godz. od 08.00 do godziny 18.00.
b) przeprowadzenia akcji informacyjnej o realizowanym programie zdrowotnym
„Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń
(fizjoterapia i kinezyterapia)” w roku 2017: miejscu, terminie, czasie wraz z informacją o
finansowaniu tego programu ze środków budżetu Gminy Dobroń.
c) Realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem praw pacjenta, należytej staranności,
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej oraz
przepisami prawa oraz zapewni:
 Personel medyczny posiadający kwalifikacje niezbędne do wykonania
umowy:__________________________________________________
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Sprzęt medyczny i urządzenia niezbędne do zrealizowania umowy:
_________________________________________________________
 Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
d) Za szkody wyrządzone w związku z realizacją zadania odpowiedzialność ponosi Przyjmujący
zamówienie.
§3
1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

3

Na realizację niniejszej umowy Udzielający zamówienie przeznacza kwotę w wysokości do
…………………………………………….
Środki zostaną przelane na konto Przyjmującego zamówienie (nr rachunku:
…………………………………….), na podstawie wystawionej faktury/rachunku, w jednej transzy w
terminie 14 dni po przesłaniu oryginału formularza sprawozdania z realizacji programu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr …….. Wójta Gminy Dobroń z dnia………………..
Przyjmujący zamówienie przedłoży Udzielającemu zamówienie formularz sprawozdania z realizacji
programu w terminie do ………….
§4
Udzielający zamówienie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania niniejszej umowy przez
Przyjmującego zamówienie, w szczególności w zakresie oceny jakości realizacji przedmiotu
umowy, sposobu i rodzaju prowadzonej dokumentacji związanej z merytorycznym rozliczeniem
umowy oraz stanu wykonania umowy. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w toku
realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości wykonywania umowy, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonania umowy.
Przyjmujący na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i
inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego.
Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Udzielającego zamówienie zarówno w
siedzibie Przyjmującego, jak i w miejscu realizacji umowy.
O wynikach kontroli, o której mowa w § 4 ust. 1, Udzielający zamówienie poinformuje
Przyjmującego zamówienie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i
zalecenia mające na celu ich usunięcie.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania
wniosków i zaleceń, o których mowa w § 4 ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o tym
Udzielającego zamówienie.

Urząd Gminy w Dobroniu
7.
8.
9.

W razie stwierdzenia rażących uchybień lub niezastosowania się do wniosków lub zaleceń, o
których mowa w § 4 ust. 5, Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy o liczbie pacjentów
objętych programem na dzień 30 czerwca w terminie do 15 lipca.
Ocena efektywności programu zostanie dokonana po zakończeniu programu według danych na
dzień 10 grudnia 2016 roku, w terminie do 31 stycznia 2017r. Zostaje ona sporządzona przez
przyjmującego zamówienie na podstawie formularza wywiadu lekarskiego oraz ankiet
ewaluacyjnych zebranych od pacjentów.
§5

Przyjmujący zamówienie jest obowiązany spełnić następujące warunki:
1)
2)
3)
4)
5)

posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22
ustawy o działalności leczniczej i wykonywać czynności określone w umowie w tym pomieszczeniu;
stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.);
zapewniać udzielenie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód
medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
zawrzeć umowę ubezpieczenia leczniczego w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy o
działalności leczniczej od odpowiedzialności cywilnej;
przyjmujący zamówienie nie może podzlecać w całości lub w części wykonywania niniejszej umowy
innym osobom.
§6

Przyjmujący zamówienie nie może uwzględniać świadczeń realizowanych w ramach niniejszej umowy w
rozliczeniach z innymi podmiotami, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§7
1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną za nienależyte
wykonanie postanowień niniejszej umowy w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§8
Udzielający zamówienie może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia
w przypadku:
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wykorzystania środków publicznych na cele inne niż wskazane w umowie;
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stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w wykonywaniu umowy;
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, za które strony nie ponoszą
odpowiedzialności.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:
a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.
zm.)
b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn.
zm.)
§ 10
1. Wszelkie spory związane z niniejszą umową podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby
Udzielającego zamówienia.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Udzielającego
zamówienie i jeden dla Przyjmującego zamówienie.

……………………………………
Udzielający zamówienie
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……………………………………
Przyjmujący zamówienie

